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JUSTIÇA CONCEDE TUTELA ANTECIPADA AO MPMS DEVIDO 
À FALTA DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS À SAÚDE NA UPA DA 
VILA ALMEIDA

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde 
Pública desta Capital, com base nos elementos fáticos, 
técnicos e jurídicos colhidos nos autos do Inquérito 
Civil nº 75/2015, propôs Ação Civil Pública, que foi 
distribuída à 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e 
Individuais Homogêneos, com pedido de antecipação 
de tutela em desfavor do Município de Campo Grande, 
diante da falta de equipamentos essenciais na Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) Vila Almeida.

O Juiz David de Oliveira 
Gomes Filho na decisão, e 
com base nas provas, acolheu 
o pedido em audiência, e 
concedeu a tutela antecipada 
que a Promotoria de Justiça 
da Saúde Pública na ação 
proposta contra o Município 
de Campo Grande diante 
da falta de equipamentos 
essenciais na UPA da Vila 
Almeida. Pelos motivos apresentados pela Promotora 
de Justiça da Saúde Filomena Fluminhan, o Juiz 
deferiu um prazo de 180 dias para o município 
equipar completamente a UPA-Vila Almeida 
conforme as deficiências enumeradas, além de multa 
de 50 mil reais por dia em caso de descumprimento.  

Para propor a ação, a Promotora de Justiça da 
Saúde Filomena Fluminhan levou em consideração 
o iminente risco à vida e à saúde dos tutelados de 
Campo Grande decorrente da falta de equipamentos/
mobiliários e materiais que são fundamentais para o 
atendimento na UPA Vila Almeida, visando garantir 
a eficiência e adequação dos serviços de Urgência e 
Emergência dessa Unidade de Saúde 24 Horas Porte II.

Em caráter definitivo, a Promotora de Justiça 
requereu que o Município seja condenado nas 
seguintes obrigações de fazer: a) equipar a UPA Vila 
Almeida com todos os equipamentos/aparelhos/
materiais mínimos obrigatórios para o atendimento 

de urgência/emergência de sua competência, em 
quantitativo proporcional ao porte da unidade (Porte 
II), conforme rol estabelecido na Portaria nº 2.048/2002 
do Ministério da Saúde, para as unidades não 
hospitalares de atendimento às urgências e emergências 
ou em outra que a substitua ou complemente; b) 
efetuar a aquisição e equipar os setores/salas da UPA 
Vila Almeida com todos os equipamentos, materiais 
e mobiliários nos tipos e quantitativos apontados 

no Relatório de Visita Técnica 
do Conselho Municipal 
de Saúde elaborado em 
18/1/2016, que instrui a inicial 
da referida ação; e c) efetuar 
e registrar as manutenções 
preventivas e corretivas 
para assegurar o estado de 
integridade dos equipamentos/
aparelhos disponibilizados 
na UPA Vila Almeida, 
devendo ainda substituir 
os equipamentos/aparelhos 

que não estejam em condições de uso.
O Ministério Público Estadual, por meio da 32ª 

Promotoria de Justiça, tem promovido diversas 
apurações de cunho investigatório com a finalidade de 
averiguar as condições de atendimento nas unidades 
municipais de saúde da Atenção Básica (Unidades 
Básicas de Saúde/UBS, Unidades Básicas de Saúde 
da Família/UBSF) e da Atenção Intermediária 
(UPAs, Centros Regionais de Saúde/CRS, Centro de 
Especialidades Médicas/CEM, etc.) de Campo Grande.

As investigações se pautaram nas recorrentes 
reclamações de usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS), relatando dificuldades no acesso ao 
tratamento médico, insuficiência nas estruturas 
de atendimento de urgência e de diagnóstico, bem 
como a falta de resolubilidade nos atendimentos 
realizados nas unidades de saúde municipais, os 
quais têm gerado agravos à saúde dos atendidos.

Saúde Pública



MPMS PROPÕE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REGULARIZAR 
ATENDIMENTO NA UPA SANTA MÔNICA

Urgência Antecipada

O Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso do Sul, por meio 
da Promotora de Justiça Filomena 
Aparecida Depólito Fluminhan, titular 
da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde 
Pública, propôs Ação Civil Pública 
com Pedido de Tutela Provisória 
de Urgência Antecipada contra o 
Município de Campo Grande devido à 
falta de equipamentos essenciais, falta 
de médicos para pronto atendimento 
de pediatria e falta de profissionais de 
enfermagem na Unidade de Pronto 
Atendimento Santa Mônica.

De acordo com os autos, no dia 11 
de fevereiro de 2016, foi inaugurada 
a Unidade de Pronto Atendimento 
Santa Mônica, na modalidade de UPA 
Nova. A implantação da nova UPA foi feita mediante 
convênio com a União Federal, visto que o Município 
propôs a habilitação da unidade como UPA 24 Horas 
de Porte II.  Desse modo, obrigatoriamente, a Unidade 
de Pronto Atendimento deveria estar adequada 
ao modelo padrão UPA 24H, cujas diretrizes e 
requisitos para implantação e funcionamento são 
regulamentadas pelo Ministério da Saúde. Como o 
serviço, recentemente inaugurado, tem sido objeto 
de reiteradas reclamações de usuários, inclusive 
noticiadas na mídia local, o Ministério Público Estadual 
instaurou o Inquérito Civil n. 06.2016.00000473-
0 em 12 de abril de 2017 para “apurar eventuais 
irregularidades na Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA Santa Mônica, consistentes na falta/insuficiência 
de profissionais para o preenchimento de todos os 
turnos de atendimento, principalmente médicos 
clínicos, médicos pediatras, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, farmacêuticos, técnico em radiologia; 
bem como a falta/insuficiência de equipamentos/ 
mobiliários e de exames diagnósticos, principalmente 
para exame de Raio-X”.

Ocorre que, na vistoria técnica, foi apurado que 
a UPA Santa Mônica foi inaugurada sem a devida 

estrutura para o pronto atendimento 24 horas.
Diversos problemas nas estruturas de atendimento 

de urgência/emergência e de exames diagnósticos 
foram verificados, bem como a falta de resolutividade 
nos atendimentos que são da competência da unidade 
de saúde classificada como Pronto Atendimento 24 
Horas.

Não bastasse a absoluta falta de equipamentos 
obrigatórios mínimos para atendimento infantil nas 
Sala de Urgência e no setor de Observação Pediátrica 
da UPA Jardim Santa Mônica, a vistoria técnica 
MPE/MS n. 09/2017 constatou ainda que a unidade 
investigada nem sequer possui médicos pediatras 
para realização do adequado pronto atendimento ao 
público infantil.

Em caso de descumprimento, o Ministério Público 
Estadual pleiteia que o Município de Campo Grande 
seja condenado a pagar multa diária de R$ 50 mil.

Vale salientar que tramitam Ações Civis Públicas 
por falta de equipamentos  na UPA Coronel Antonino, 
UPA Vila Almeida, UPA Universitário, UPA Jardim 
Leblon, UPA Moreninha III (inclusive falta de médicos 
pediatras nas duas últimas), além de inquérito civil 
que apura diversas irregularidades



MPMS RECOMENDA AO MUNICÍPIO DE DOURADOS QUE 
DISPONIBILIZE AMBULÂNCIA RESERVA

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, 
por meio do Promotor de Justiça Ricardo Rotunno, 
titular da 16º Promotoria de Justiça, recomendou 
à Prefeita Municipal 
e aos Secretários 
Municipais de Saúde 
e Administração do 
município de Dourados 
que adotem todas as 
providências cabíveis 
a fim de garantir, 
no mínimo, uma 
ambulância reserva, 
em plenas condições 
de funcionamento, à 
disposição do SAMU, 
com a finalidade de 
suprir eventual falta, 
no caso da necessidade de reparo ou manutenção 
daquelas usualmente utilizadas.

De acordo com a Recomendação N. 
0006/2017/16PJ/DOS, publicada no DOMP desta 
quinta-feira (6/7), o município tem um prazo de 10 
dias para que se manifestem quanto ao interesse ou 
não no acolhimento dos termos da Recomendação.

Para fazer a Recomendação, o Promotor de 
Justiça levou em consideração a instauração do 
Inquérito Civil n. 68/2013/PJPPS, visando apurar 
eventual irregularidade na suspensão do conserto de 
ambulância e viaturas do SAMU determinada pela 

Administração Municipal.
Considerou também que, analisado as oitivas 

colhidas, verificou-se que a situação precária, elemento 
da investigação foi 
melhorada, mas, não 
está atingindo ainda 
o resultado ideal 
necessário à garantia 
do bom atendimento de 
urgência pelo SAMU, 
no Município de 
Dourados.

E, por fim, considerou 
ainda que, por se tratar 
de prestação de serviços 
essenciais, mostra-
se necessário que se 
mantenha, no mínimo, 

uma ambulância reserva em boas condições de uso, 
disponibilizadas ao SAMU, além das necessárias para 
atender a demanda de ocorrência, o que não tem sido 
proporcionado pelo munícipio de Dourados.

A ausência de observância das medidas enunciadas 
impulsionará o Ministério Público Estadual a adotar 
as providências judiciais e extrajudiciais pertinentes 
para garantir a prevalência das normas de proteção 
ao patrimônio público e social de que trata a 
recomendação.

Atendimento



MPMS ENCONTRA IRREGULARIDADES EM UPA DE DOURADOS 
DURANTE DILIGÊNCIA

Em diligência, 
realizadano no mês de 
julho, os Promotores de 
Justiça Etéocles Brito 
M. D. Júnior e Ricardo 
Rotunno, titulares da 10ª e 
16ª Promotoria de Justiça, 
estiveram na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento de 
Dourados) para verificar o 
funcionamento da unidade 
e a rotina dos médicos/
enfermeiros que atendem 
no local.

No momento da chegada 
dos Promotores de Justiça, o local estava cheio, com 
pessoas em pé do lado de fora.

De acordo com o Promotor de Justiça Ricardo 
Rotunno, foram constatadas máquinas de ponto 
biométrico já em operação, sendo uma para servidores 
celetistas e outra para profissionais de medicina. 
“Alguns médicos mantiveram o hábito de assinar 
a folha de frequência, como forma de comprovar 
documentalmente o cumprimento da carga horária 
em caso de falha do sistema, porém também foi 
detectada inconsistência nas informações referentes à 
escala de trabalho do médico Gustavo Lara, uma vez 
que já havia assinado os horários de entrada e saída 
do plantão antes do fim do expediente”, afirma.

No momento da visita, seis médicos estavam 
presentes na unidade, sendo três na ala verde, dois 
pediatras, e um médico na ala amarela.

Já o Promotor de Justiça Etéocles Brito M. D. 
Júnior afirma que também foi constatada falta de 
medicamentos, bem como deficiência na escala dos 
plantões pediátricos, além de ser apurado que o setor 
de serviço social da UPA não funciona no período 
noturno.

Na oportunidade, o Diretor Clínico da UPA 
Everton acompanhou parte da diligência e prestou 
esclarecimentos às indagações dos Promotores de 
Justiça, bem como informou sobre as dificuldades 

que a equipe médica 
enfrenta para 
organizar a escala de 
plantões com a carga 
horária, esclarecendo 
que tais dificuldades se 
dão basicamente por 
questões operacionais 
do software, o que 
faz com que ainda 
permaneça alguma 
utilidade também no 
controle manual e 
que os medicamentos 
são licitados pela 

Fundação de Serviços da Saúde (FUNSAUD).
Logo em seguida, foram feitas indagações a respeito 

da alimentação. Segundo informações colhidas no 
local, a alimentação provém da FUNSAUD, através de 
licitação. É fornecida para todos os funcionários que 
firmam expedientes superior a 8 horas diárias, o que 
dá uma média de 32 marmitas por noite. Informaram 
que ocorreu uma relativa melhora na qualidade da 
alimentação, se comparado com a empresa anterior a 
qual chegou a fornecer alimentos estragados.

O médico informou, ainda, que a UPA está sem 
contrato com laboratórios há cerca de dois meses. 
Em razão disso, o Hospital Evangélico foi contratado 
excepcionalmente pela FUNSAUD, sem licitação, 
para fornecimento de exames laboratoriais.

Conforme os Promotores de Justiça, a iniciativa tem 
como principal objetivo orientar o gestor para reverter 
algumas das falhas detectadas. “Já foi instaurado um 
Procedimento Administrativo n. 01/2014 e, com as 
constatações das inúmeras irregularidades, vão ser 
instaurados inquéritos civis com intuito de melhorias 
dos plantões dos pediatras, da falta de medicação e do 
controle da classificação de risco”, explica.

Irregularidades



MPMS AJUÍZA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA QUE ESTADO 
REGULARIZE OS REPASSES VENCIDOS À SAÚDE

O Ministério Público 
de Mato Grosso do Sul, 
por meio do Promotor 
de Justiça Eteocles Brito 
Mendonça Dias Júnior, 
ajuizou, em agosto, uma 
ação civil pública, para 
que sejam regularizado 
os atrasos nos repasses 
pelo Estado ao Fundo 
Municipal de Saúde de 
Dourados, cujo valor já 
ultrapassa 10 milhões de 
reais.

Em caráter liminar e 
definitivo, o Promotor 
de Justiça pede, no prazo improrrogável de 30 
dias que o Governo do Estado regularize todos os 
repasses estaduais vencidos/em atraso, referente à 
saúde (atenção básica, especializada, média e alta 
complexidade, assistência farmacêutica, dentre 
outros) ao Município de Dourados.

Estabelece também que o Estado seja compelido 
a depositar os repasses mensais devidos, 
impreterivelmente até o 5º dia útil do mês subsequente 
ao da competência correspondente.

Em caso de descumprimento, será aplicada multa 
diária no valor não inferior a 10 mil reais, por cada dia 
de descumprimento não atendido de forma integral e 
tempestiva, sem prejuízo das demais medidas cíveis 
e penais cabíveis na espécie, inclusive bloqueio e 
transferência compulsória de recursos do Fundo 
Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde 
de Dourados.

De acordo com o Promotor de Justiça Eteocles 
Brito Mendonça Dias Júnior, em março de 2015, foram 
realizadas sem sucesso tratativas extrajudiciais para a 
resolução do problema. Na época, o atraso de repasses 
já totalizavam em R$ 2.514.245.11, correspondentes 
às competências de dezembro de 2014 a fevereiro 
de 2015. Em agosto de 2015, o valor estava em R$ 
4.813.779. em 31/07/2017, superou o patamar de 10 

milhões de reais.
Diante dessa realidade, 

o Ministério Público, no 
exercício de suas funções 
constitucionais, tem 
acompanhado a situação, 
por meio do Inquérito Civil 
nº 06.2015.00000235-6, 
junto à Secretaria Estadual 
de Saúde do Estado de Mato 
Grosso do Sul e Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Dourados, a problemática 
referente ao atraso, do 
primeiro para o segundo, 
dos repasses atinentes ao 

custeio dos serviços públicos de saúde, em todas 
as esferas de Atenção e Complexidade, (Atenção 
Básica, Farmácia Básica, Saúde Mental, Média e Alta 
Complexidade, etc).

O Promotor de Justiça afirma que a concretização 
do SUS, é de responsabilidade dos três entes da 
federação. A Constituição Federal estatui que o SUS 
perfaz um sistema único, estabelecendo um sistema 
de cooperação entre os entes federados especialmente 
no que concerne ao financiamento das ações e 
serviços públicos de saúde, estabelecendo que tal 
financiamento deve ser tripartite, ou seja: recursos do 
orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.

No entanto “é dever do Estado efetivar os 
repasses dos recursos referentes a todos os blocos de 
atenção à saúde, como os Programas da Assistência 
Farmacêutica Básica (medicamentos e insumos), 
Atenção Básica e Média e Alta Complexidade, 
ao Município de Dourados – referência para 32 
municípios, totalizando público-alvo afetado de 
número superior a 800 mil habitantes.

Ação Civil Pública



MPMS PEDE AGILIDADE NAS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES 
ONCOHEMATOLÓGICOS DE DOURADOS

O Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio do Promotor 
de Justiça Etéocles Brito 
Mendonça Dias Júnior, 
recomenda ao Município 
de Dourados (MS), ao 
Estado de Mato Grosso 
do Sul e à União Federal 
providências para alterar 
toda a dinâmica de fluxo 
de encaminhamentos e 
transferências de pacientes 
oncohematológicos da 
macrorregião de Dourados.

Para fazer a Recomendação, o Promotor de Justiça 
levou em consideração a existência do Inquérito Civil 
n. 06.2017.00001417-1, em trâmite na 10ª Promotoria 
de Justiça, para fins de apurar a regularidade técnica 
e jurídica da política de transição da prestação de 
serviços médicos de Alta Complexidade em Oncologia 
em Dourados.  De acordo com os autos do Inquérito 
Civil, foram requisitadas informações junto à Direção 
do Complexo Hospitalar CASSEMS/CTCD no tocante 
à conclusão das alterações estruturais necessárias para 
o recebimento dos pacientes oncológicos do SUS 
(Sistema Único de Saúde), bem como informações 
junto a familiares do paciente L.A.M.F referente à 
continuidade do tratamento.

Na Recomendação, são consideradas 
ainda a existência de reclamações de médicos 
oncohematologistas e de pacientes quanto ao 
atendimento oncohematológico no Município, uma 
vez que tal especialidade deixou de ter tratamento 
referenciado pelo menos desde fevereiro de 2016, 
por força de rediscussão e repactuação entre Hospital 
Evangélico, Centro de Tratamento de Câncer 
de Dourados e Secretaria Estadual de Saúde. Na 
maioria dos casos, as transferências têm sido negadas 
pela Central de Regulação Estadual, sempre sob a 
justificativa de ausência de vagas, inaugurando uma 
“longa era de sofrimento”.

desembolsados pelo Município de Dourados/MS”.

Diante dos fatos, 
o Ministério Público 
Estadual recomenda ao 
Município de Dourados 
e ao Estado que tomem, 
em caráter urgente, 
todas as providências, 
de ordem material, 
técnica e operacional, 
necessárias para: alterar 
a dinâmica de fluxo 
de encaminhamentos 
e transferências 
de pacientes 

oncohematológicos de Dourados e macrorregião 
respectiva, podendo, para isso, alternativamente 
instituir referência para Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia, com serviço de 
Hematologia, na cidade; através de aditivo ao Contrato 
Administrativo oriundo do Procedimento Licitatório 
n. 11/2016, promover a abertura de chamamento 
público complementar para fins de contratação 
imediata de pessoa jurídica, voltada à prestação de 
serviços médicos de média e alta complexidade em 
oncologia, na especialidade oncohematologia, com 
fixação de metas quantitativas e qualitativas suficientes 
para suprir a demanda ambulatorial e hospitalar de 
Dourados e macrorregião, quanto a esta especialidade.

Em relação à União Federal, Dourados e o Estado 
Recomenda custear paritariamente, na rede particular 
de saúde, o tratamento médico oncohematológico 
hospitalar, de todos os pacientes oncohematológicos 
que deles necessitem, conforme determinado 
inclusive nos autos da Ação Civil Pública n. 001525-
14.2012.03.6002/MS, Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região. Rel. Des. Federal Carlos Muta, DJ 14/12/2015, 
que garantiu atendimento à população douradense 
de forma digna, em casos de insuficiência de leitos 
clínicos ou de UTI, com a promoção de internação 
em hospitais particulares, às custas de União Federal, 
Estado e Município de Dourados, fazendo-o inclusive 
durante o período de transição.

Dourados



MPMS RECOMENDA À PREFEITURA DE ANAURILÂNDIA QUE 
REGULAMENTE A LICENÇA-SAÚDE AOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Promotor de Justiça Alllan 
Thiago Barbosa Arakaki, recomendou à Prefeitura 
de Anaurilândia (MS) que pormenorize o usufruto 
do direito de licença-saúde, a que fazem jus os 
funcionários públicos municipais, por meio da edição 
de Decreto Municipal.

Segundo a Recomendação, foi observado excesso 
no gozo de licença-saúde por servidores públicos 
municipais, principalmente os lotados na Secretaria 
Municipal de Educação (servidores administrativos e 
professores), notando, inclusive, servidor que gozou 
de licença-saúde por cerca de 300 dias no ano de 2016. 
Além disso, várias situações repetidas no uso de licença-
saúde, sobretudo, nos dias em que os órgãos públicos 
realizariam trabalhos de maior destaque, demonstram 
indícios que apontam para a utilização fraudulenta e 
criminosa de atestados médicos para funcionários 
públicos se furtarem do cumprimento da jornada de 
trabalho, causando prejuízo à Administração Pública.

Fundamentando nos princípios da supremacia 
do interesse público, da razoabilidade e da 
proporcionalidade, com base ainda no Decreto nº 
7.003/2009 e na Resolução nº 1.658/2002 do CFM, o 
Promotor recomendou à Prefeitura Municipal para 
que, no prazo máximo de 15 dias úteis, minudencie a 
licença-saúde dos funcionários públicos municipais, 
observando as seguintes diretrizes: a) exigência de 
requerimento prévio do beneficiário ou interessado, 
a ser analisado pela autoridade competente, salvo em 
caso de manifesta urgência ou emergência clínica, 
quando será admitido requerimento ulterior; b) a 
decisão da autoridade concedente deverá conciliar 
o direito do servidor ao interesse da Administração 
Pública – continuidade do serviço público e eficiência 
-, salvo nos casos em que o retardo implicar prejuízo ao 
quadro clínico do interessado; c) os atestados a serem 
apresentados ulteriormente, dentro do prazo razoável 
a ser fixado, deverá preencher os requisitos do art. 3º 
da Resolução nº 1.658/2002 do CFM e ser legível; d) 
nos casos em que o requerente solicitar licença-saúde 
por um prazo razoavelmente alto, deverá passar por 

um perito oficial, a ser designado pela Prefeitura 
Municipal, o qual analisará e avaliará o caso; e) as 
Secretarias Municipais e demais órgãos vinculados à 
Prefeitura deverão possuir um cadastro alimentado 
bimestralmente dos servidores que fizerem uso da 
licença.

O descumprimento do Decreto Municipal, a ser 
editado, deverá implicar no desconto na folha do 
pagamento, sem prejuízo de instauração de sindicância 
ou de processo administrativo disciplinar por desídia 
,em casos de condutas reiteradas, bem como apuração 
por prática de ato de improbidade administrativa.

De igual maneira, nos casos em que houver 
indícios da utilização de atestados fraudulentos, 
deverá a autoridade concedente requerer a abertura 
de inquérito policial pela prática do crime do art. 299 
(falsidade ideológica); art. 304 (uso de documento 
falso) do Código Penal, sem prejuízo da instauração 
de processo administrativo disciplinar e, inclusive, 
ajuizando a ação de improbidade administrativa 
do requerente, na forma do art. 17, caput, da Lei nº 
8.429/92.  

Foi determinada, por fim, na Recomendação 
,que, assim que houver a regulamentação da licença-
saúde, a Prefeitura dê ciência a todos seus órgãos e 
funcionários vinculados, bem como aos médicos e 
dentistas atuantes no Município.

Recomendação



MPMS VAI INVESTIGAR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE 
DETERMINOU CIRURGIA EM PACIENTE COM ARTROPLASTIA

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Promotor de Justiça Adriano 
Lobo Viana de Resende, instaurou Inquérito Civil 
para apurar descumprimento de decisão judicial nº 
0809454-02.2016.8.12.0001 pelos Secretários Estadual 
e Municipal de Saúde.

De acordo com os autos, J. C. S. moveu uma 
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 
Antecipada contra o Estado de Mato Grosso do Sul e 
Município de Campo Grande afirmando ser portado 
de “artrose grave bilateral no quadril” necessitando 
de procedimentos cirúrgicos de artroplastia total de 
quadril, com fornecimento de próteses e materiais. Ele 
alegou que os custos dos procedimentos eram altos, 
sendo certo que não dispunha de condições financeiras 
para custear tais despesas. Pediu que a cirurgia e 
os materiais necessários à sua realização fossem 
fornecidos gratuitamente e requereu antecipação da 
tutela.

Na decisão, o Juiz de Direito Fernando Paes 
Campos deferiu parcialmente o pedido e determinou 

que o Estado e o Município de Campo Grande 
fornecessem gratuitamente o procedimento cirúrgico 
e agendassem a cirurgia em no máximo 30 dias e 
deveria realizá-la, em prazo não superior a 60 dias 
a partir do agendamento, com uso de materiais 
previstos no protocolo da rede pública de saúde, sob 
pena de responsabilidade pessoal, civil e criminal de 
seus Secretários de Saúde.

Entretanto, foi encaminhada à Promotoria de Justiça 
notícia de eventual ato de improbidade administrativa 
consistente na inércia no cumprimento de decisão 
judicial pelo Secretário Municipal de Saúde (SESAU) 
e pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso 
do Sul nos autos em trâmite na 3ª Vara da Fazenda 
Pública e de Registros Públicos da Capital.

Diante das denúncias, o Promotor de Justiça 
instaurou Inquérito Civil para apurar os fatos 
noticiados, suas causas e eventuais responsabilidades.

Inquérito Civil



MPMS PEDE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA PARA 
GARANTIR O FUNCIONAMENTO IMEDIATO DO HOSPITAL 
REGIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS

Os Promotores de Justiça Ricardo Rotunno, 
Etéocles Brito Mendonça Dias e Izonildo Gonçalves 
de Assunção Júnior solicitam o cumprimento 
definitivo da sentença para que o Hospital Regional 
de Cirurgias Eletivas da Grande Dourados (MS) 
comece a funcionar imediatamente. 

De acordo com os autos, o Ministério Público 
Estadual ingressou com a Ação Civil Pública de 
Obrigação de Fazer, de n° 0801299-70.2017.8.12.0002, 
distribuída à Vara da Fazenda Pública da comarca de 
Dourados, em fevereiro de 2017, com o desígnio de 
garantir o funcionamento do Hospital Regional de 
Cirurgias Eletivas da Grande Dourados, que, desde 
a inauguração, passou grande parte do seu tempo de 
existência totalmente inativo, em que pese a sua boa 
estrutura material. 

O Ministério Público Estadual visava compelir o 
Estado de Mato Grosso do Sul em obrigação de fazer, 
consistente em abrir procedimento de chamamento 
público para habilitação de pessoa jurídica que 
promovesse a gestão do Hospital Regional de Cirurgias 
Eletivas da Grande Dourados, em até 90 dias. No bojo 
da mesma Ação Judicial, o Município de Dourados 
habilitou-se como terceiro interessado.  

Em acordo judicial, fixado em fevereiro de 2017, 
após audiência marcada por extensa negociação, 
dentre vários acordos firmados, o Município de 
Dourados se comprometeu  em 30 dias iniciar a 
gestão do Hospital Regional de Cirurgias Eletivas 
da Grande Dourados, por convênio com o Estado 
com intermediação do MPMS, que perduraria até a 
assunção pela Organização Social (OS) contratada e, 
nesse período, prestaria os tipos de serviço previstos no 
Contrato Administrativo n° 74/2015, consistente em 

empreender todos os atos materiais e administrativos 
necessários. Já o Estado, faria o pagamento por 
produção ao Município de Dourados, utilizando-se 
como parâmetro a tabela que será praticada quando 
da contratualização da OS. Os valores, serviços e 
quantitativos poderão ser adequados ao avanço 
das negociações do convênio intermediadas pelo 
Ministério Público Estadual. 

O fato é que, passados praticamente dez meses 
do acordo, devidamente homologado  judicialmente 
em audiência de conciliação, até hoje não foi dado 
cumprimento, pelo Município de Dourados, das 
obrigações que ele mesmo assumiu, consistente em 
iniciar a gestão temporária do hospital enquanto não 
concluído o processo de chamamento público para 
contratação de Organização Social para gestão da 
Unidade, por parte do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Diante dos fatos, os Promotores de Justiça 
ajuizaram o cumprimento definitivo de sentença, 
para fins de determinar ao Município de Dourados 
a obrigação de fazer consistente em empreender 
todos os atos materiais e administrativos necessários 
para o início e desenvolvimento imediato da gestão 
temporária do Hospital Regional de Cirurgias Eletivas 
da Grande Dourados, sob pena de: multa de R$ 10 
mil por dia de descumprimento; bloqueio de verbas 
públicas; e decretação de intervenção jurisdicional 
hospitalar provisória, com expedição de edital judicial 
de chamamento público para habilitação de equipes 
médico-cirúrgicas das especialidades constantes da 
grade de referência hospitalar, às custas do requerido, 
por remuneração fixada em tabela de SUS. 

Dourados




