
 

 

 

 

  3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO VOLTA REDONDA 

 

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE BARRA MANSA - RJ 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº: 0084141-46.2020.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

pela Promotora de Justiça abaixo assinada, em atendimento à 

determinação de fl. 2236, vem expor e requerer a V. Exa. o que 

segue. 

 

Conforme demonstrado pela Defensoria Pública em 

petição acostada às fls. 2218/2232, o Estado do Rio de Janeiro, 

em especial a Região Médio Paraíba, vem observando nos últimos 

dias o agravamento do cenário da pandemia causada pelo novo 

coronavírus. Nesse cenário, os leitos hospitalares para 

pacientes com COVID-19 já alcançaram patamares de saturação 

não só na nossa região, como em todo o Estado do Rio de Janeiro, 

sendo certo que cerca de 700 pessoas esperam na fila para 

internação em leitos de UTI em todo o Estado1. 

 

O Município de Barra Mansa, assim como os demais 

municípios do Estado, utiliza o Hospital Regional Zilda Arns 

para a regulação dos pacientes com covid-19, tendo em vista 

que, apesar dos grandes esforços envidados pelo executivo 

 
1 https://painel.saude.rj.gov.br/ 
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local, a capacidade hospitalar do município é insuficiente para 

o atendimento da demanda no atual cenário de descontrole da 

doença e exponencial aumento do número de casos em todo o país. 

 

Importante ponderar que a Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro publicou a Resolução SES Nº 2210 DE 13 

DE JANEIRO DE 2021, que cria a regulação unificada para leitos 

destinados a pacientes com Covid-19 em todo o território 

fluminense. 

 

O documento assinado pelo Secretário Carlos 

Alberto Chaves estabelece que todos os leitos clínicos, 

obstétricos, pediátricos e de terapia intensiva com suporte 

ventilatório destinados ao tratamento de Covid-19 estão sob a 

gestão estadual, por meio da Central Estadual de Regulação, 

enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. 

 

Considerando a gestão estadual unificada dos 

leitos destinados à Covid-19, o que se viu nos últimos dias 

foi a lotação dos leitos do Hospital Regional Zilda Arns com 

pacientes de outras regiões do Estado do Rio de Janeiro, 

dificultando e impedindo a regulação de leitos para pacientes 

da Região Médio Paraíba, o que acarretou a pressão no sistema 

de saúde do município, em especial a ocupação de leitos de UTI 

destinados à Covid-19. 

 

Diante do atual cenário da pandemia, a Fiocruz 

divulgou no dia 16/03/2021 mais uma edição do Boletim 

Extraordinário do Observatório Covid-192, ressaltando os 

indicadores que apontam uma situação extremamente crítica em 

 
2 https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_extraordinario_2021-marco-16-

red-red-red.pdf 
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todo país. Na visão dos pesquisadores, trata-se do maior 

colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. 

 

A fim de evitar que o número de casos e mortes se 

alastrem ainda mais pelo país, assim como diminuir as taxas de 

ocupação de leitos, os pesquisadores defendem a adoção rigorosa 

de ações de prevenção e controle, como o maior rigor nas medidas 

de restrição às atividades não essenciais. Eles enfatizam 

também a necessidade de ampliação das medidas de distanciamento 

físico e social, o uso de máscaras em larga escala e a 

aceleração da vacinação.  

 

Todavia, em que pese a necessidade de 

endurecimento das medidas de restrição das atividades, sendo 

certo que os pesquisadores defendem a adoção rigorosa de ações 

de prevenção e controle, como o maior rigor nas medidas de 

restrição às atividades não essenciais, vislumbra-se que a 

atuação dos gestores públicos municipais deve ser coordenada, 

englobando todo o estado ou microrregiões, uma vez que a adoção 

de medidas extremas de fechamento das atividades econômicas 

por um único município se torna ineficaz à propagação do vírus. 

 

Isto porque, em razão da proximidade dos 

municípios da Região Médio Paraíba, é comum a grande circulação 

de pessoas entre as cidades para o exercício de suas atividades 

laborais, econômicas e recreativas, o que torna a adoção de 

medidas de restrição somente pelo Município de Barra Mansa 

extremamente ineficaz para a finalidade de evitar a 

disseminação do vírus, sendo certo que os munícipes poderiam 

facilmente circular pelos municípios de Volta Redonda, 

Pinheiral, Resende, dentre outros. 
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Diante disso, antes de pleitear qualquer medida 

restritiva exclusivamente relacionada ao Município de Barra 

Mansa, o Ministério Público fomentou o debate regional sobre 

tal assunto, bem como instou o Sr. Governador a adotar medidas 

restritivas uniformes por meio de recomendação3 encaminhada no 

dia 25 de março de 2021. 

 

A fim de fomentar a adoção de medidas mais 

restritivas às atividades econômicas em âmbito regional, para 

a prevenção e controle do vírus, no dia 25 de março do ano 

corrente foi realizada reunião por videoconferência com a 

participação de membros do Ministério Público, da Defensoria 

Pública e das secretarias de saúde dos municípios que integram 

as regiões Médio Paraíba e Centro Sul do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Após a edição do Decreto Estadual nº 47.540/2021 

e da Lei 9224/2021, que instituíram o “super feriado” entre os 

dias 26 de março e 04 de abril, bem como estabeleceram novas 

medidas de prevenção ao coronavírus, verificou-se que os 

municípios da região Médio Paraíba aderiram ao feriado e 

determinaram regras – mais ou menos restritivas - para o 

funcionamento das atividades conforme estipulado pelo Governo 

do Estado, sem, contudo, acatar às recomendações dos setores 

científicos (como a Fiocruz, por exemplo) para que fossem 

interrompidas as atividades não essenciais. 

 

Na presente data, conforme amplamente divulgado 

pela mídia local, os Prefeitos dos municípios da Região Médio 

Paraíba reuniram-se com o Governador do Estado para deliberação 

de novas medidas para o enfrentamento da Covid-19, tendo o 

 
3 http://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/103509 
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Prefeito de Barra Mansa editado o Decreto 10.209/2021, 

estabelecendo as seguintes medidas:  

 

• Os comércios somente poderão funcionar de 

segunda a sexta-feira no horário de 10:00 

horas às 17:00 horas e aos sábados de 09:00 

horas às 13:00 horas, exceto para 

supermercados, farmácias, drogarias, 

padarias e atividades essenciais descritas 

no Decreto nº 10.282/2020 do Governo Federal; 

• No funcionamento de bares, restaurantes, 

lanchonetes e estabelecimentos congêneres, 

além das medidas sanitárias previstas nos 

decretos anteriores, deverá ser cumprido o 

horário de funcionamento de segunda a sexta-

feira de 10:00 horas às 17:00 horas e aos 

sábados e domingos de 11:00 horas às 

15:00horas e somente poderão ser utilizadas 

50% das mesas do estabelecimento; 

• Ficam suspensas as atividades: I - Casas de 

shows e espetáculos e boates; II - Casa de 

festas infantis e espaços de recreação 

infantil; III- Clubes sociais; 

• As academias e estabelecimentos de prática 

de atividades físicas poderão funcionar de 

segunda-feira a sábado até as 17:00 horas, 

com até 50% da capacidade de ocupação. 

 

Contudo, na visão ministerial, tais medidas 

mostram-se insuficientes para fazer frente à atual e crítica 

situação da pandemia. 
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Soma-se a isso a 23ª edição do Mapa de Risco da 

Covid-19, mostrando que a situação da pandemia se encontra em 

risco alto (vermelho) no Estado do Rio de Janeiro. As regiões 

Centro Sul, Litorânea e Metropolitana I estão classificadas 

com risco muito alto (bandeira roxa); as regiões da Baía de 

Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana II, Norte e Noroeste 

estão com risco alto (bandeira vermelha), e a Região Serrana 

apresenta risco moderado (bandeira laranja), conforme mapa de 

risco da Covid-19. 

 

 

Cumpre ponderar que, para a classificação do Pacto 

Covid, são considerados os indicadores de taxa de positividade 

de pacientes testados para coronavírus; de variação de casos 

e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); de taxa 

de ocupação de leitos destinados a SRAG; de previsão de 

esgotamento de leitos de UTI para SRAG. As recomendações de 

isolamento social variam de acordo com cada nível de risco e 

a coloração das bandeiras e os riscos indicados variam entre 





 

 

 

 

  3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO VOLTA REDONDA 

 

roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco 

moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo)4. 

 

Além disso, diante do recrudescimento da pandemia 

em todo o país, vislumbrou-se que em poucos dias a ocupação 

dos leitos de UTI destinados à Covid-19 do município de Barra 

Mansa, mesmo após a ampliação de 05 leitos na Santa Casa de 

Misericórdia, alcançou a ocupação de 77% (em 28.03.2021) e de 

92% (em 29.03.2021), restando apenas 05 leitos de estabilização 

na UPA e Centro Covid e 01 leito de UTI no Hospital da Mulher, 

o que se mostra insuficiente de acordo com a velocidade do 

aumento do número de internações na última semana.  

 

Diante o exposto, considerando o atual cenário da 

pandemia no município, manifesta-se o Ministério Público 

favoravelmente ao requerimento de intimação do Chefe do 

Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde 

para apresentação de relatório circunstanciado da pandemia em 

Barra Mansa, a fim de informar sobre a regressão de faixa do 

município, indicando o prazo e as condições que entender 

suficientes para permitir o retorno das atividades aos níveis 

de segurança, bem como fixar os alertas para adoção automática 

das mesmas medidas. 

 

No tocante ao requerimento de suspensão dos 

acordos homologados nestes autos, por ora, manifesta-se de 

forma contrária, pugnando por nova remessa dos autos após a 

apresentação do boletim epidemiológico pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Barra Mansa para análise e formação de 

opinio. 

 
4 https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/08/mapa-de-risco-para-covid-passa-a-classificar-cinco-

regioes-do-estado-do-rio-como-bandeira-amarela 

https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/08/mapa-de-risco-para-covid-passa-a-classificar-cinco-regioes-do-estado-do-rio-como-bandeira-amarela
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/08/mapa-de-risco-para-covid-passa-a-classificar-cinco-regioes-do-estado-do-rio-como-bandeira-amarela
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Por fim, considerando que a ocupação dos leitos 

de UTI destinados à covid-19 do sistema de saúde do município 

ultrapassou o patamar de 50% estabelecido no acordo homologado 

por este juízo à fl. 328, conforme documento indexado à fl.  

2246 e doc. Anexo recebido nesta data por esta PJTC, o 

Ministério Público requer a intimação do Município de Barra 

Mansa, por OJA de plantão, para que, no prazo máximo de 24 

horas, edite novo decreto restringindo as atividades, mantendo 

o funcionamento estritamente das atividades essenciais. 

 

 

Volta Redonda, 29 de março de 2021. 

 

 

VANESSA CRISTINA GONÇALVES GONZALEZ 

Promotora de Justiça 

Mat. 7051 
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