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ASSENTADA

 Aos  6  de  abril  de  2021,  perante  a  MM.  Juíza  de  Direito,  Dra.  ANNA CAROLINNE
LICASALIO DA COSTA, realizou-se a audiência designada nos autos, excepcionalmente, por meio de
plataforma virtual, diante da Pandemia do COVID-19, na forma autorizada nas Resoluções CNJ nº 314 e
nº 318 de 2020 e no Provimento CGJ nº 38/2020, bem como da impossibilidade de acesso de pessoas
ao prédio do fórum e da suspensão de transporte de réus presos (Decreto Estadual nº 47.052/20). 
À hora designada, presente o Ministério Público por sua Promotor Dr. Leonardo Kataoka; bem como
Município por seu Procurador Geral Dr. Cesar Catapreta, os amici curiae SINDICATO DO COMERCIO
VAREJISTA DE BARRA MANSA, QUATIS E RIO CLARO, por seu presidente Hugo Tavares - identidade
n. 204466221 e procurador Dr. ALOIZIO PEREZ (RJ060778), que também representa a OAB - Barra
Mansa; CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS E BARRA MANSA-CDL BARRA MANSA e ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPASTORIL E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE BARRA MANSA-
ACIAP, ambas representadas por seus advogados DRS. VINICIUS KARAM AEBI SOUZA BARBOSA -
OAB/RJ 171.813 E MARCUS VINICIUS CARDOSO DE SÁ E FARIA - OAB/RJ 110.020; e a DPGE - 2ª
Tutela Coletiva de Volta Redonda por sua Defensora Maria Goreti e Dr. Dênis. Presente ainda o Hospital
Santa Maria   por seu gerente administrativo Luiz Fernando Guedes e Sra. Vanessa Mendes Rodrigues e
Dr. Daniel Neves - OAB/RJ 143395. 
Pelas partes foi efetuado NOVO acordo provisório:

CLAUSULA PRIMEIRA - O Município se obriga a elaborar relatório semanal, que deverá ser assinado
pessoalmente pelo Secretário Municipal de Saúde e pelos Coordenadores de Vigilância em Saúde e de
Vigilância  Epidemiológica,  apresentando  o  diagnóstico  da  situação  epidemiológica  do  Município,
contendo, no mínimo, informações sobre:  1) o número total de testes de COVID-19 realizados e os
respectivos resultados; 2) o número total de leitos, destinados ao tratamento de pacientes suspeitos ou
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confirmados de infecção pelo novo coronavírus, existentes nas unidades de saúde públicas - Municipais
e  Estaduais  -  e  privadas,  informando se  tais  leitos  dispõe  de  todos  os  equipamentos  e  o  pessoal
necessários ao seu adequado funcionamento, nos termos das normas técnicas cabíveis; 3) o número de
pessoas internadas nos leitos mencionados no item "2", informando quantos são os pacientes suspeitos
ou confirmados;  4)  a  quantidade de óbitos suspeitos e  confirmados causados pela  COVID-19;  5)  a
disponibilidade e os estoques de insumos, equipamentos e medicamentos destinados ao tratamento da
COVID-19, em especial dos medicamentos do chamado "kit intubação" e de oxigênio;
Parágrafo primeiro - Fica estabelecido que o primeiro relatório será apresentado em 72h (até a próxima
sexta-feira) e os próximos documentos serão divulgados, semanalmente, às sextas-feiras. 

CLAUSULA SEGUNDA - O Município assume a obrigação de elaborar manifestação técnica semanal,
que deverá ser assinada pessoalmente pelo Secretário Municipal de Saúde e pelos Coordenadores de
Vigilância em Saúde e de Vigilância Epidemiológica, indicando quais são as medidas não farmacológicas
de restrição de circulação de pessoas e de isolamento social necessárias para a proteção à vida e de
prevenção  ao  contágio  do  novo  coronavírus,  levando-se  em  consideração  o  relatório  contendo  o
diagnóstico da situação epidemiológica semanal do Município,  além do Mapa de Risco da Covid-19
divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde;
Parágrafo  primeiro  -  as  medidas  a  serem inseridas  na  manifestação  técnica  mencionada  no  caput
deverão  contemplar,  no  mínimo,  a  adoção  das  providências  de  restrição  de  circulação  de  pessoas
contidas nas normas estaduais e federais vigentes à época, devendo prevalecer a observância à norma
que contenha medidas mais restritivas;
Parágrafo  segundo  -  Na  hipótese  da  taxa  de  ocupação  regional,  prevista  na  Deliberação  CIB  nº
6.345/2021, de leitos de UTI destinadas ao tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID,
atingir  o patamar de 90% (noventa por cento) e CONCOMITANTEMENTE os leitos públicos de UTI
COVID do Município apresentarem taxa de ocupação igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento)
por TRÊS DIAS CONSECUTIVOS a manifestação técnica deverá indicar o funcionamento unicamente
de atividades de cunho essencial,  assim entendidas como aquelas listadas no Decreto Municipal n.º
9834 de 9/4/2020, pelo período mínimo de 7 dias corridos, sem prejuízo da inclusão excepcional de
outras atividades essenciais segundo decisão fundamentada da autoridade sanitária. 
Parágrafo terceiro - Para fins de cômputo da taxa de ocupação dos leitos públicos locais de UTI COVID,
deverá ser considerado o número de pacientes suspeitos e confirmados, moradores ou não de Barra
Mansa.

CLAUSULA TERCEIRA -  O  Município  se  obriga  a  observar  integralmente  a  manifestação  técnica
mencionada  na  Cláusula  Segunda,  com  a  edição  de  decretos  semanais  contendo,  no  mínimo,  a
aplicação das medidas não farmacológicas de restrição de circulação de pessoas e de isolamento social
necessárias para a proteção à vida e de prevenção ao contágio do novo coronavírus previstas em tal
documento;

CLAUSULA QUARTA - O Município se obriga a conferir ampla publicidade aos documentos previstos nas
cláusulas primeira e segunda, com sua disponibilização no site institucional e redes sociais da Prefeitura;

CLAUSULA QUINTA -  Fica  autorizada a reabertura/não  fechamento das  atividades já  liberadas nos
termos dos acordos anteriores destes autos. 

CLAUSULA SEXTA - Compromete-se o Município a manter o envio de dados e relatórios para controle
de evolução da doença na cidade ao Ministério Público - Tutela Coletiva bem como ao 2º Núcleo da
Tutela Coletiva da Defensoria Pública, tal qual acordado. Além disso, compromete-se a juntar nos autos,
para ciência do juízo e demais integrantes da relação processual, tais documentos, no prazo de 24h a
contar do seu fechamento, bem como os relatórios a que alude a cláusula primeira deste acordo até as
18h da segunda-feira seguinte.

Pela MM Dra. Juíza foi proferida a seguinte decisão: HOMOLOGO O NOVO ACORDO PROVISÓRIO
FIRMADO PELAS PARTES. Anote-se o ingresso da OAB como amicus curiae, como já determinado na
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última assentada. Exclua-se a SEPE da autuação, consoante pet de index 2210/2211. Ficam as partes
cientes de que a presente audiência foi gravada e poderá ser acessada via Pje Mídia em link a ser
divulgado por ato ordinatório.  SUSPENDO O FEITO POR 90 DIAS. Após tal prazo, dê-se vista às partes
para que informem se ainda há algo a requerer e se pretendem a conversão do presente acordo em
definitivo. Publicada em audiência. Intimados os presentes. A assentada foi lida e achada conforme por
todos, dispensada a assinatura dos demais. 
  

Anna Carolinne Licasalio da Costa
Juiz Titular

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO
Réu: MUNICÍPIO DE BARRA MANSA
Amicus Curiae: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE BARRA MANSA, QUATIS E RIO 
CLARO
Amicus Curiae: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS E BARRA MANSA-CDL BARRA MANSA
Amicus Curiae: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPASTORIL E PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE BARRA MANSA-ACIAP
Amicus Curiae: SEPE - NÚCLEO BARRA MANSA
Amicus Curiae: DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Código de Autenticação: 4BGC.PXGY.EN8W.FAX2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

111




		2021-04-06T19:48:55-0300
	TJ-RJ




