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Portaria  nº      /2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da 4ª 

Promotora de Justiça da Promotoria de Justiça de Santa Rita,  com esteio no art. no art. 129, 

II e III da Constituição Federal, art. 25, IV, “b”, da Lei n. 8.625/93 e art. 80, I, da Lei 

Complementar Estadual n. 97/10; 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem 

jurídica, para fins de proteção e defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos em geral, conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal reserva ao Ministério 

Público, na condição de fiscal institucional e de guardião permanente da ordem jurídica, a 

relevante missão de defesa dos direitos imanentes à promoção da cidadania, 

principalmente um atendimento médico e hospitalar em consonância com a dignidade da 

pessoa humana; 

 

CONSIDERANDO o teor da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

“dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019”; 

 



CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial 

da União, na data de 04 de fevereiro de 2020, que declarou estado de “Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN)”, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (2019 – nCov); 

 

CONSIDERANDO que a intensa e difusa disseminação do contágio inter-

humano do novo Coronavirus (COVID-19) acelerou o número  de pacientes internados no 

Hospital Metropolitano do Município de Santa Rita, dificultando o atendimento médico, 

hospitalar e o fornecimento de serviços de enfermagem de forma adequada e 

individualizada, além de não está havendo comunicação externa dos pacientes internados 

com os familiares; 

 

CONSIDERANDO que os pacientes internados no Hospital 

Metropolitano do Município de Santa Rita não estão recebendo assistência de enfermagem 

mínima e de qualidade; tampouco medicação e/ou fármacos adequados para tratamento 

terapêutico de patologias diversas – mormente aqueles com sintomas de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o descaso e o abandono dos cidadãos internados 

no Hospital Metropolitano – principalmente aqueles desprovidos de recursos públicos – 

está fazendo com que determinados pacientes entrem em estado de putrefação antes do 

desencarne material (conforme fotografias em anexo) e, em outros casos, causando a 

morte precoce de vários pacientes, diagnosticados ou não com COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o teor da denúncia oral formulada por VIRGÍNIA 

BARBOSA LOPES, residente e domiciliada na Rua Hermisson Cabral Bernardo, nº 112, 

Bairro São Vicente, Bayeux/PB e diversas outras denúncias anônimas que aportaram perante 

este Órgão de Execução (corroboradas pelos arquivos anexos), informando a negligência de 

atendimento médico e hospital para com os pacientes internados no Hospital 

Metropolitano de Santa Rita; 

 

Ante todas as informações apresentadas, infere-se que a intervenção e 

acompanhamento ministerial é medida que se impõe, objetivando apurar a situação de 



vulnerabilidade e negligência em que se encontram os cidadãos internados no Hospital 

Metropolitano do Município de Santa Rita, o Parquet 

 

RESOLVE: 

 

1) Instaurar o presente Procedimento Administrativo, nos termos dos arts. 

21 e seguintes da Resolução CSMP nº 04/2013, para acompanhar os fatos noticiados, e, ao 

final, adotar a medida administrativa ou judicial adequada ao caso, determinando, desde 

logo, as seguintes providências: 

 

a) AUTUAÇÃO e  REGISTRO desta Portaria com todos os demais documentos; 

b) Remeta-se extrato desta portaria para publicação, através de meio eletrônico; 

c) Oficie-se ao Conselho Regional de Enfermagem da PB (COREN) e Conselho 

Federal de Medicina (CRM), Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (CREFITO), Vigilância Sanitária Estadual, para que procedam 

inspeção no Hospital Metropolitano, no prazo de 72 horas, averiguando a 

(ir)regularidade de atendimento dos pacientes internados, tendo em vista que o 

descaso e o abandono dos cidadãos internados no Hospital Metropolitano – 

principalmente aqueles desprovidos de recursos públicos – está fazendo com que 

determinados pacientes entrem em estado de putrefação antes do desencarne 

material (conforme fotografias em anexo) e, em outros casos, causando a morte 

precoce de vários pacientes, diagnosticados ou não com COVID-19; 

d) Oficie-se ao Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), para que, no prazo de 

48 horas, informe como está sendo feita a comunicação  externa aos familiares dos 

pacientes internados; 

e) Nomeio os servidores lotados nesta Promotoria para secretariar este procedimento, 

responsabilizando-se pela expedição das notificações, remessa de ofícios, juntada de 

documentos, além de outros atos inerentes ao ofício.  

 

Cumpra-se, com todas as cautelas legais. 

 

Datado eletronicamente. 

 



 

ANITA BETHÂNIA SILVA DA ROCHA  

Promotora de Justiça em Substituição 

[Assinado eletronicamente] 

 
 

 


