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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA       VARA CÍVEL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. 

 

 

 

 

 

 

Ref: Inquérito Civil nº 1.14.000.001139/2020-81 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por meio dos Promotores de Justiça que esta 

subscrevem, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no art. 129, inc. III, 

da Constituição Federal, art. 5°, inc. III, alínea b, c/c art. 6°, inc. VII, alínea b, da Lei Complementar 

n° 75/93, art. 25, inc. IV, alínea d, da Lei n° 8.625/93, lastreado nas informações reunidas nos autos 

do Inquérito Civil em epígrafe, vêm propor 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

em face de: 

 

ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 

13.937.032/0001-60, representada processualmente pela Procuradoria do Estado da 

Bahia , com sede na Avenida 03, Plataforma IV, Ala Sul, 390, Terceiro Andar, Centro 

Administrativo da Bahia, CEP 40301155, Salvador/BA. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA 

GESTÃO PÚBLICA (INTS), pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0001-

06, representada por Emanoel Marcelino Barros Sousa (CPF 178.205.295-04), com sede 
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na Avenida Professor Magalhães Neto, 1856, Ed. TK Tower, Sala 806, Pituba, 41810012, 

Salvador/BA. 

 

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir descortinadas: 

 

I – DO OBJETO 

 

A presente ação civil pública possui os seguintes objetos: 

 

a) obter provimento jurisdicional que impeça o Estado da Bahia e o INTS de prorrogarem 

o prazo de vigência do Contrato de Gestão nº 051/2020, que transferiu a gestão emergencial do 

Hospital Espanhol ao INTS, em razão dos vícios identificados na Dispensa Emergencial nº 012/2020, 

dentre os quais a baixa qualificação técnica do instituto contratado, os graves problemas 

administrativos amplamente noticiados na imprensa local; 

b) que diante da eventual necessidade de se manter em funcionamento o Hospital 

Espanhol após o termo final do Contrato nº 051/2020 (03 de outubro de 2020), que esse MM 

Juízo determine ao Estado da Bahia que inicie imediatamente os procedimentos necessários à 

execução direta das correspondentes ações e serviços de saúde ou, caso o Estado opte pela 

delegação a particulares, dê início a regular processo de escolha da contratada em tempo hábil 

para que não haja interrupção dos serviços ali prestados, bem como que não haja prestação de 

serviços sem base contratual; e 

c) que seja determinado ao Estado da Bahia que, caso entenda pela delegação da 

gestão hospitalar, elabore, nesse novo processo de escolha da contratada, termo de referência 

detalhado, constando informações suficientes para que os interessados possam ter amplo 

conhecimento da dimensão e custo do serviço a ser prestado, incluindo o quantitativo mínimo 

de postos de trabalho exigidos para cada equipe de profissionais de saúde e não apenas as 

especialidades exigidas, garantindo também a atuação dos órgãos de controle a partir de 

parâmetros claros e objetivos. 

 

II – DOS FATOS 
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O Inquérito Civil Conjunto nº 1.14.000.001139/2020-81, que embasa a presente ação, foi 

instaurado pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado da Bahia com o objetivo de 

fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato de Gestão nº 051/2020, firmado entre o  Estado 

da Bahia e o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão 

Pública (INTS) para a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no 

Hospital Espanhol. 

Optou-se, assim, pela formalização de contrato de gestão, a ser firmado com Organização 

Social. Afirma-se que a gestão do Hospital Espanhol por Organização Social via contrato de gestão, 

tem por objetivo gerar maior economicidade e vantajosidade para o Estado (Págs. 58/64 do arquivo 

“IC 1139.2020-81 - Parte 01”). 

No que se reporta ao prazo contratual, o Edital de Seleção Pública emergencial 

estabelece que “5.1 O prazo de vigência do objeto deste Termo de Referência será de 180 

(cento e oitenta) dias, contados a partir da data da assinatura do Contrato de Gestão 

Emergencial, tendo seu prazo improrrogável, nos termos da Lei”. Seguiu-se então a lógica 

que permeia os contratos de gestão, qual seja, a não prorrogação de contrato de gestão, uma vez 

que estabelecidos para cumprimento de metas previamente estabelecidas (Págs. 59/60 do arquivo “IC 

1139.2020-81 - Parte 01”). 

Assim, por meio do Contrato nº 051/2020, o Estado da Bahia contratou o INTS, em 03 

de abril de 2020, para gestão, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital 

Espanhol, pelo prazo de 180 dias, e valor total de R$ 4.980.439,15 (quatro milhões novecentos 

e oitenta mil quatrocentos e trinta e nove reais e quinze centavos). O ajuste contrariando 

frontalmente o termo de referência estabelece na Cláusula Décima a possibilidade de manutenção do 

vínculo contratual até enquanto perdurar a situação de emergência (Págs. 162/202 do arquivo “IC 

1139.2020-81 - Parte 05”) . 

Ocorre que, da análise do procedimento de Dispensa Emergencial nº 012/2020, detectou-

se diversas irregularidades no seu termo de referência, bem como constatou-se que, diante do escasso 

número de interessados, fora contratada entidade com péssima avaliação técnica, segundo os próprios 

critérios estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. 

Com efeito, o Contrato nº 051/2020 foi firmado após o procedimento Dispensa 

Emergencial nº 012/2020, cujo edital de chamamento público foi divulgado em 19.03.2020, 

prevendo inicialmente que a abertura das propostas ocorreria em 20.03.2020, às 9:00, isto é, no dia 

seguinte à publicação. 



 

 
 

 

 

 

4 

O termo final para apresentação das propostas foi em seguida prorrogado para o dia 

24.03.2020, as 9:00h da manhã, apenas 4 dias após a divulgação do termo de referência e dos 

detalhes da contratação. 

Vale salientar que, dos 4 dias disponibilizados aos interessados para elaboração de 

proposta, 2 deles não eram dias úteis, pois os dias 21.03.2020 e 22.03.2020 se tratavam de um sábado 

e domingo, respectivamente. 

Assim, os interessados tiveram apenas 2 dias úteis para elaborar a proposta a ser enviada 

à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, período que se revela, mesmo diante da emergência 

exigida para o caso, insuficiente para a formalização adequada de oferta que seria julgada 

não só por critérios de preço, mas também por critérios técnicos. 

O termo de referência que serviu de base para o procedimento de contratação estipulou, 

de plano, que a operacionalização das ações e serviços de saúde voltadas ao enfrentamento à COVID-

19 a serem desenvolvidas no Hospital Espanhol se daria por meio de delegação a organização social, 

conforme já ressaltado, não sendo apresentado nenhum fundamento concreto a justificar a 

conveniência e a vantagem, sob a perspectiva do custo-efetividade, de ter-se elegido especificamente 

essa forma de delegação, dentre as diversas formas de execução direta e indireta de ações e serviços 

de saúde normativamente previstas. Limita-se apenas a mencionar a economicidade e vantajosidade 

de tal ajuste, sem apresentação dos indicadores correspondentes. 

Mas o que é ainda mais grave é que o termo de referência integrante do edital da Dispensa 

Emergencial nº 012/2020 não continha detalhamento suficiente do objeto a ser contratado, 

faltando informações indispensáveis à elaboração da proposta de preços, como, por 

exemplo, o número de profissionais de saúde mínimo a prestar serviços no 

estabelecimento. 

Ou seja, o aludido termo de referência e, consequentemente, o Contrato nº 051/2020, 

preveem apenas que o contratado deve prover serviços suficientes ao funcionamento de 80 leitos de 

UTI e 80 leitos comuns para suprir a demanda de pacientes com COVID-19, sem estabelecer critérios 

mínimos do que seria considerado suficiente (item 11.5, pág. 86 do arquivo “IC 1139.2020-81 - Parte 

05”). 

Ora, ao tratar especificamente dos editais de chamamento público voltados à 

formalização de contratos de gestão, o Decreto nº 8.890/94, que regulamenta a Lei Estadual nº 

8.647/2003, estabelece como requisito a “descrição detalhada da atividade a ser transferida” (art. 6º, 

I). Tal descrição faz-se necessária para permitir a efetiva atividade fiscalizatória na avaliação das metas 
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estabelecidos. Nesse sentido, veja-se os requisitos que deverão obrigatoriamente constar no edital, 

bem como no plano de trabalho da entidade: 

 

"Art. 6º O edital conterá: 

I – descrição detalhada da atividade a ser transferida, e dos bens e equipamentos 

a serem destinados para esse fim; 

II – critérios objetivos para o julgamento da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública; 

III – prazo para apresentação da proposta de trabalho 

 

Art. 7º A proposta de trabalho apresentada pela entidade deverá conter os meios e os recursos 

orçamentários necessários à prestação dos serviços a serem transferidos, e, ainda: 

I - especificação do programa de trabalho; 

II - especificação do orçamento; 

III - definição de metas operacionais, indicativas de melhoria da eficiência e 

qualidade do serviço, do ponto de vista econômico, operacional e administrativo, 

e os respectivos prazos de execução; 

IV - definição de indicadores adequados de avaliação de desempenho e de 

qualidade na prestação dos serviços autorizados. 

(destaques nossos) 

 

É certo que no procedimento que levou à contratação do INTS não foram obedecidos 

todos os requisitos legalmente estipulados. A desconformidade com as normas de regência afeta a 

validade do ajuste, sendo incogitável efetuar-se a prorrogação de um contrato que não obedece a lei. 

Ademais, em se tratando de contrato a ser remunerado com verbas públicas, estabelecer 

apenas que o serviço seja prestado de forma suficiente a atender 80 leitos de UTI e 80 

leitos de clínica médica constitui especificação insuficiente. 

A abstração destes termos contratuais viola os princípios básicos dos ajustes 

administrativos, consistindo, na verdade, em contratação de objeto indeterminado. 

Em análise realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) na Nota Técnica nº 

13/2020/CGU-REGIONAL/BA, esta constatou que não havia no termo de referência elementos 
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mínimos para se dimensionar os serviços administrativos de apoio, equipamentos exigidos e em que 

condições, entre outros itens essenciais para a elaboração da proposta de preço, verbis: 

  

“Entretanto, quanto às supracitadas atividades de apoio a cargo da futura contratada, 

não havia informações suficientes para que os interessados pudessem ter uma noção 

razoável da dimensão e custo das mesmas. Não consta do Termo de Referência a devida 

qualificação dos equipamentos existentes, mediante indicação da marca, características, 

tempo de uso, estado de conservação etc.; o detalhamento sobre a situação da estrutura 

predial, considerando que a unidade passou mais de 05 anos fechada. 

Não há, também, informações mínimas contemplando os serviços de limpeza, 

higienização e conservação, tais como, tipos de área (interna, externa etc.) e sua 

complexidade; bem como o serviço de vigilância e segurança patrimonial, como: postos, 

turno e jornada. Frise-se que se trata de itens relevantes do custo, que demandam 

informações mínimas para balizar a elaboração de uma proposta comercial” 

  

Portanto, nem o edital de seleção nem o contrato preveem expressamente o quantitativo 

mínimo de profissionais de saúde ou postos de trabalho necessários para compor cada equipe 

vinculada a um determinado número de leitos de UTI e Clínica, ficando ao alvedrio do contratado 

estabelecer tais quantitativos, sem que o Estado da Bahia tenha estabelecido critérios mínimos 

para justificar o repasse de verbas públicas à entidade particular contratada. 

A ausência de um quantitativo mínimo de profissionais de saúde ou postos de trabalho 

necessários para compor cada equipe vinculada a um determinado número de leitos de UTI e Clínica 

constitui elemento prejudicial à administração pública, pois dificulta sobremaneira a fiscalização do 

regular cumprimento da avença, sua economicidade e adequação aos preceitos técnicos normativos 

que regem os estabelecimentos de saúde pública. 

Conclui-se, na realidade, que o Contrato nº 051/2020 constitui um verdadeiro 

“cheque em branco” concedido pelo Estado da Bahia em favor do INTS, sem objeto 

plenamente determinado, sem especificação dos serviços mínimos a serem prestados e sem 

estabelecer os critérios indispensáveis para que a Administração Pública e os órgãos de controle 

possam aferir se os recursos públicos nele empregados estão sendo aplicados de acordo com a 

legalidade. 
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Além dos vícios acima descritos, verificou-se na aludida seleção um interesse 

extraordinariamente baixo por parte das entidades capazes de assumir o serviço, o que acarretou 

concorrência ínfima, mesmo para padrões de uma dispensa emergencial. 

Em razão do porte do contrato oferecido e da quantidade de organizações sociais em 

atuação no Estado da Bahia era de se esperar um número maior de interessados, o que não ocorreu 

provavelmente em razão dos elementos acima mencionados, quais sejam, período exíguo de tempo 

para elaborar proposta e informações insuficientes no termo de referência da Dispensa Emergencial. 

No ensejo, apenas 3 (três) entidades manifestaram interesse mediante apresentação de 

proposta comercial no prazo determinado (Págs. 129/135 do arquivo “IC 1139.2020-81 - Parte 05”). 

A pequena quantidade de interessados propiciou que o certame ocorresse 

entre interessados de pouca qualidade técnica comprovada, conforme se depreende da 

baixíssima pontuação recebida por todos os participantes na fase de avaliação técnica da 

Dispensa Emergencial. 

Assim, em face dos critérios de avaliação técnica estabelecidos pela própria Secretária de 

Saúde, o INTS obteve apenas 4,5 pontos dos 40 possíveis e os demais concorrentes 

obtiveram nota zero (Págs. 150/151 do arquivo “IC 1139.2020-81 - Parte 05”). 

Somente em razão da ausência de concorrentes minimamente abalizados é 

que o INTS se sagrou vencedor do certame, mesmo obtendo nota 4,5 em um total possível 

de 40 pontos. 

Ainda que não se considere como empecilho à contratação do INTS a avaliação técnica 

sofrível que recebera na fase pré-contratual, tal elemento deve ser considerando, em conjunto com 

os já expostos, para que não seja o contrato prorrogado, realizando-se outra seleção pública, com 

metas operacionais e indicadores de desempenho objetivos, planilhas de custos disponibilizadas, 

pautadas em memórias de cálculos melhores balizas, buscando-se um contrato mais eficiente e 

econômico do ponto de vista do interesse público. 

Vale dizer que a avaliação técnica desfavorável recebida pelo INTS durante a Dispensa 

Emergencial nº 12/2020 repercutiu na qualidade do serviço prestado pela entidade na gestão da 

unidade, uma vez que nos poucos meses de funcionamento foram noticiados na imprensa graves erros 

de gestão, organização e execução do serviço por parte do instituto que gere o Hospital Espanhol. 

Portanto, a precária capacidade técnica do INTS para gestão hospitalar revelou-se não 

só na parca avaliação que recebeu da própria Secretaria de Saúde, como também ficou patente diante 
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das diversas e constantes notícias de erros grosseiros cometidos pelos gestores do estabelecimento 

durante a execução do ajuste. 

A título de exemplo, verifica-se que, em 3 de junho de 2020, tornou-se público que a gestão 

do Hospital Espanhol extraviou o corpo de paciente que faleceu na instituição, conforme veiculação na 

mídia: “https://www.bahianoticias.com.br/noticia/249310-espanhol-reconhece-falha-apos-familia-

nao-encontrar-corpo-de-mulher-que-morreu-por-covid-19.html”, que se transcreve no essencial: 

 

“Espanhol reconhece 'falha' após família não encontrar corpo de mulher que 

morreu por Covid-19 

 

O Hospital Espanhol, unidade reativada para o tratamento de pacientes com a 

Covid-19 em Salvador, reconheceu a "gravidade" da "falha" ocorrida no sistema de 

Liberação de Óbito, após um familiar da paciente Arlete Santos, que morreu por Covid-

19, não identificar o corpo disponível para reconhecimento como o da mulher, na manhã 

desta segunda-feira (1).  A troca dos corpos só foi percebida depois de a família de Arlete 

ter realizado todos os trâmites burocráticos e acionar o serviço funerário para remoção 

do corpo. A suspeita é de que o corpo de Arlete foi liberado equivocadamente para outra 

família e já havia sido enterrado. 

Em nota, a diretoria do Espanhol afirmou que o fato já está sendo apurado e 

medidas sendo adotadas para que a ocorrência não se repita. Por meio da assessoria, a 

unidade hospitalar informou que “nos processos de rotinas hospitalares, existe um 

protocolo de Liberação de Óbito, onde o procedimento consiste na conferência da 

identificação do óbito do paciente, por meio da guia de sepultamento e das etiquetas que 

são fixadas, tanto no corpo do paciente, quanto na parte externa do saco envoltório que 

o guarda”. Acrescentou ainda que “as etiquetas são conferidas pelo serviço de segurança 

e também por um familiar do paciente que participa deste processo de reconhecimento 

do corpo”. 

 

Em 12 de junho de 2020, o filho de um paciente internado na instituição reclamou da 

dificuldade de obter informações sobre a situação de seu familiar, o que lhe levou a acreditar que seu 

pai tivesse falecido. 

Nesta oportunidade, o referido cidadão enfatizou o descaso no atendimento à família dos 

pacientes e a necessidade de contratação de mais assistentes sociais, conforme divulgado em sítio de 
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notícias: “https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/06/12/filho-de-paciente-com-coronavirus-

reclama-de-falta-de-acesso-a-boletim-do-hospital-espanhol-so-dao-informacao-quando-

querem.ghtml”. 

Chama a atenção o fato de, no primeiro mês de funcionamento, a unidade hospitalar já ter 

registrado duas fugas de pacientes, conforme noticiado no link 

“https://www.metro1.com.br/noticias/bahia/91539,hospital-espanhol-ja-registrou-duas-fugas-de-

pacientes-badaro-alerta-para-falta-de-estrutura”. 

Em uma unidade de atendimento especializado em COVID-19, que, em razão dos riscos 

relacionados ao contágio da doença, deve haver rigoroso controle de acesso e saída, o registro de 

duas “fugas” no período de 30 dias de funcionamento revela a ausência de um serviço eficiente e, 

portanto, grave deficiência na gestão e no serviço, apta a coloca em risco não só os pacientes, mas 

toda a população. 

Cite-se, ainda, que um paciente internado na unidade ateou fogo ao colchão de seu 

quarto e pulou pela janela do 4º andar do prédio, quebrando as pernas, conforme noticiado no sítio 

da própria Secretaria de Saúde (http://www.saude.ba.gov.br/2020/05/06/paciente-provoca-principio-

de-incendio-no-hospital-espanhol/”), o que também atesta gaves deficiências na gestão e organização 

do estabelecimento. 

Em 22 de junho de 2020, família de paciente que veio a óbito no Hospital Espanhol 

reclamou que os pertences da pessoa falecida desapareceram, conforme se verifica no link 

“https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/06/22/filho-denuncia-sumico-de-pertences-apos-morte-

da-mae-no-hospital-espanhol-constrangimento.ghtml” 

Em todos os casos acima, a gestão do Hospital Espanhol cingiu-se a emitir nota 

lamentando o ocorrido e prometendo apurar os fatos, sem apresentar justificativa plausível para tantos 

eventos indesejados e tantos erros administrativos ocorridos em curto espaço de tempo. 

Saliente-se, ainda, que em vistoria realizada em 22 de maio de 2020, pelo Comitê de 

Enfermagem para Enfrentamento da Covid-19 na Bahia, a entidade coletou as seguintes reclamações 

(Págs. 159/170 do arquivo “IC 1139.2020-81 - Parte 06”): 

 

“Nessa inspeção na UTI os trabalhadores realizaram as seguintes denúncias: 

•Sobrecarga de trabalho diante do dimensionamento insuficiente da equipe de 

enfermagem; •Excessivo número e dobras de serviço  (grande número de faltas de 

trabalhadores e abandonos de serviço – profissionais vão para o descanso e não retornam 

ao trabalho depois do mesmo); •Ausência de treinamento antes do ingresso no serviço; 
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•Ausência  de  protocolos  assistenciais para  orientar  os  procedimentos  de assistência,  

o  que  gera  dúvidas  quanto  às  atribuições  de  cada  profissional na execução das 

ações e não permite a possibilidade de consulta para saná-las; •Técnicos de enfermagem 

relataram contrato de trabalho com carga horária de 40h semanais superior às 36h 

acordadas em convenção coletiva;•Ausência de supervisão da equipe de enfermagem (do  

cumprimento  das atividades pelos trabalhadores e qualidade da assistência); 

•Inexistência de materiais de higiene adequados para realização dos cuidados dos 

pacientes;•Inadequação da qualidade e disponibilização de EPIs (dificuldade de acesso a 

máscaras cirúrgicas; orientação  para  uso  de  um  mesmo avental na assistência a 

pacientes diferentes; qualidade das máscaras N95)” 

 

Dentre as reclamações acima listadas, são especialmente relevantes aquelas relacionadas 

à ausência de treinamento do pessoal contratado e à ausência de protocolos sobre as atribuições de 

cada profissional, que revelam indícios de falhas gerenciais e administrativas. 

A vistoria realizada pelo Comitê de Enfermagem para Enfrentamento da Covid-19 na Bahia 

também verificou que a equipe encontrada no local era inferior ao informado pela entidade gestora, 

conforme excerto do relatório produzido pelo órgão, verbis: 

 

“Nas Unidades de internação foi informado o quantitativo de 1 enfermeira por turno 

de trabalho de 12h e 3 técnicas de enfermagem no período diurno e 2 no noturno. Na 

UTI foi informado o quantitativo de 1 enfermeira para cada 10 leitos por turno de trabalho 

de 12h e 1 técnica de enfermagem para cada 2 pacientes por turno de trabalho de 12h. 

Ao longo da realização da inspeção nas unidades de internação não verificamos 

problemas quanto à distribuição, mas na UTI de 25 leitos encontramos apenas 2 

enfermeiros e 7 técnicos de enfermagem, configurando, portanto, distribuição de 

profissionais de enfermagem inferior ao que havia sido informado pela gestora.” 

 

Portanto, os fatos acima narrados, quais sejam, avaliação técnica precária realizada na 

fase de julgamento do procedimento de dispensa, graves erros de gestão, atendimento ruim aos 

familiares, ausência de treinamento e protocolo de atribuições dos funcionários e indícios de 

subdimensionamento das equipes de UTI, caracterizam sinais de insuficiente capacidade técnica do 

INTS para gerir um estabelecimento de saúde desse porte e nas condições atuais. 



 

 
 

 

 

 

11 

Diante de tais constatações, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado 

da Bahia expediram, em 29 de junho de 2020, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei 

Complementar n.º 75/93, e do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, a Recomendação 

Conjunta nº 02/2020, exortando amigavelmente ao Estado da Bahia (Págs. 51/61 do arquivo “IC 

1139.2020-81 - Parte 07”: 

 

a) que não prorrogue o prazo de vigência do Contrato nº 051/2020, em razão dos 

vícios identificados na Dispensa Emergencial nº 012/2020, da baixa qualificação técnica 

do instituto contratado e dos graves problemas administrativos amplamente noticiados 

na imprensa local; 

b) que diante da provável necessidade de se manter em funcionamento o Hospital 

Espanhol após o termo final do Contrato nº 051/2020, determine o início dos 

procedimentos necessários à execução direta das correspondentes ações e serviços de 

saúde ou, caso se opte pela sua delegação, a realização de regular licitação; 

c) que se for considerada a possibilidade de delegação, sejam antecipadamente 

consideradas e analisadas as diferentes formas de delegação da gestão hospitalar, a fim 

de se estabelecer qual a que melhor atende ao interesse público, e 

d) determine, para esse novo procedimento licitatório, a elaboração de termo de 

referência detalhado, constando informações suficientes para que os interessados 

possam ter amplo conhecimento da dimensão e custo do serviço a ser prestado, incluindo 

o quantitativo mínimo de postos de trabalho exigidos para cada equipe de profissionais 

de saúde e não apenas as especialidades exigidas.” 

 

Em postura totalmente dissociada daquilo que se espera de gestores públicos, cujo maior 

objetivo deveria ser salvaguardar o interesse público, o Estado da Bahia representou ao Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), buscando a suspensão dos efeitos da aludida recomendação. 

Após ter seu pedido rechaçado pelo CNMP, o Estado da Bahia ofereceu a seguinte 

resposta a esta recomendação (Págs. 90/114 do “IC 1139.2020-81 - Parte 09”: 

 

1. decisão de prorrogar ou não a vigência do ajuste neste momento, em que ainda 

estão sendo sistematizados os dados relacionados à curva de contaminação do COVID-

19 e quando ainda em execução as ações e etapas previstas no contrato de gestão, com 
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acompanhamento sistemático e permanente da Secretaria da Saúde, representaria uma 

irresponsabilidade do Estado, na medida em que somente após  a  análise  da  avaliação  

final  do  cumprimento  das  metas,  aliada  à avaliação acerca da situação do Sistema 

de Saúde do Estado na reta final do ajuste, com a comparação  dos  dados  e  relatórios  

obtidos(avaliação  quantitativa  e qualitativa), ter-se-ia a segurança necessária à tomada 

de decisão; 

2. O próprio contrato de gestão prevê que seu prazo de vigência será de 180 (cento 

e oitenta) dias, ou enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública 

decorrente do Coronavírus, tendo por termo inicial a data informada na publicação do 

Contrato no Diário Oficial do Estado (CLÁUSULA DÉCIMA), inexistindo razões, nesse 

momento, fáticas ou jurídicas, que justifique uma decisão precipitada pela prorrogação 

ou não do ajuste; 

3. Em razão do disposto nos itens 1 e 2, e considerando a situação emergencial de 

pandemia, com  contrato  sendo  executado,  e  cujas  ações  e  metas  estão  sendo 

avaliadas, a exigir, inclusive, o comprometimento integral de toda a equipe técnica da  

Secretaria, não  há como  deflagrar  neste  momento  nova  seleção  pública. Ademais,  

para  tanto,  seriam  necessárias a aferição imediata dos  resultados  até então  

alcançados  pela  entidade e a  consolidação  de diagnósticos consistentes a respeito da 

experiência então adotada pelo Estado(orçamentários, assistenciais, funcionamento  e  

logística  da  Unidade  etc.),  com  vistas  à  definição  de  novas estratégias, se fosse o 

caso, o que demandaria tempo razoável; 

4. Especificamente quanto ao Termo de Referência, não há dúvidas de que poderá 

ser aperfeiçoado, caso o Estado assim o entenda, a depender do modelo de gestão a ser 

utilizado, matéria de livre disposição do ente público contratante; 

5.O Estado reitera que está permanentemente avaliando as melhores  estratégias  

e instrumentos  jurídicos  para  executar  as  políticas  públicas  de  interesse  social, 

atentando-se  para  as  situações  que exigem  pronta  atuação,  como  a  que  ora  se 

apresenta,  baseando  suas  escolhas  em  critérios  que  garantam  a  prestação  de 

serviços  à  sociedade  de  forma  eficiente  e  com qualidade  técnica,  além  buscar 

qualificar seu corpo  técnico,   para   garantir   que   os documentos, fluxos e instrumentos 

necessários à execução das políticas públicas sejam aprimorados a cada parceria ou 

contratação realizadas” 
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Diante das sobreditas respostas evasivas e inconclusivas do Estado da Bahia 

sobre eventual prorrogação do Contrato nº 051/2020, em 24 de agosto de 2020, este parquet oficiou 

ao Estado da Bahia questionando qual a posição da administração pública diante da aproximação do 

termo final do aludido ajuste, verbis, grifamos (Pág. 202 do arquivo “IC 1139.2020-81 - Parte 09”): 

 

“Cumprimentando-o cordialmente, com fins de instruir o procedimento em 

epígrafe, com fundamento no  art.  129,  VI,  da  Constituição Federal  e  no  art.  8º,II  

da  Lei Complementar nº 75/93, solicito a V. Exa. que, no prazo de 10 dias: 

a) que encaminhe a esta Procuradoria, no prazo de 10 dias, cópia das prestações 

de contas, procedimentos de análises destas prestações e respectivos processos de 

pagamento, relacionados aos meses de Junho/2020, Julho/2020 e Agosto/2020 do 

Contrato nº051/2020, firmado entre o Estado da Bahia e o INTS, para gestão do Hospital 

Espanhol. 

b) que informe se o Estado da Bahia pretende dar continuidade à 

prestação de serviços de  saúde  no  Hospital  Espanhol  após  o  termo  de  

vigência  original  do  Contrato  nº51/2020, firmado com o INTS, e,  caso  

positivo,  qual  a  forma  de  prestação  deste  serviço, direta ou por delegação. 

Atenciosamente,” 

 

No dia 08 de setembro de 2020, ou seja, 15 dias depois da solicitação inicial, o Estado 

da Bahia requereu 10 dias úteis de dilação de prazo para apresentar resposta a tais questionamentos 

(Págs. 42/43 do arquivo “IC 1139.2020-81 - Parte 10”). 

Em razão da urgência e da proximidade do termo final do contrato de gestão em apreço, 

este parquet indeferiu o pleito de dilação por 10 dias úteis, mas estendeu o prazo, que já estava 

esgotado, até o dia 11 de setembro de 2020 (Págs. 44/46 do arquivo “IC 1139.2020-81 - Parte 10”). 

 Ocorre que até a data do ajuizamento desta ação, o Estado da Bahia não se 

manifestou oficialmente sobre a necessidade ou não de se manter o aludido 

estabelecimento em atividade, postando-se inerte em face dos questionamentos 

formulados pelo Ministério Público. 

Desta forma, considerando a proximidade do término do prazo contratual, dia 

3 de outubro de 2020, sem que o Estado da Bahia tenha apresentado qualquer 

posicionamento oficial sobre a eventual continuidade do funcionamento do Hospital 

Espanhol para além desta data, tornou-se indispensável obter um provimento 
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jurisdicional no sentido de que o ente administrativo seja compelido a apresentar e 

justificar o planejamento que possui para o aludido estabelecimento, instaurando, se for 

o caso, novo processo de contratação, caso persista no processo de delegação da 

prestação do serviço, com termo de referência que contenha especificação precisa dos 

serviços a serem prestados, com quantitativos mínimos de postos de trabalho exigidos 

nas equipes de profissionais de saúde, avaliação de custos com orçamento detalhado, 

valor estimado em planilhas, indicadores operacionais e metas a serem atingidas (em se 

tratando da manutenção do modelo de Contrato de Gestão) 

A urgência em se obter tal provimento se deve ao fato de ainda existir tempo hábil para a 

realização de regular procedimento de escolha entre todos os interessados na gestão e 

operacionalização do Hospital Espanhol para período posterior a 3 de outubro de 2020, caso seja 

iniciado seu planejamento desde já. 

A realização de eventual novo procedimento para escolha de entidade gestora do Hospital 

Espanhol também evitará a repetição dos problemas noticiados nesta petição inicial, seja mediante a 

adoção de termo de referência mais detalhado, como já externado, seja porque será possível melhor 

avaliar tecnicamente os entes que se habilitarem no processo, que certamente serão em número maior 

à dispensa anterior, desde que o processo especifique estimativa precisa de serviços e custos a serem 

demandados. 

Caso o Estado da Bahia opte por manter o Hospital Espanhol em operação e também 

entenda por manter o estabelecimento sob gestão particular, é necessário adotar com urgência os 

procedimentos hábeis a formalizar novo ajuste, mediante novo procedimento de escolha do ente a ser 

contratado. 

Caso não adote as providências cabíveis em tempo hábil, corre-se o risco de o 

serviço continuar a ser prestado sem embasamento contratual ou mediante prorrogação 

contratual precária, situações que se pretende evitar com a presente ação, a qual visa a 

impedir que a inércia do poder público acarrete prejuízos ao erário e ao serviço de saúde 

prestado à população. 

Vale salientar que o Estado da Bahia optou no presente caso pela formalização de 

Contrato de Gestão, estabelecido na Lei Estadual nº 8.647/2003, regulamentada pelo Decreto nº 

8.890/94. Assim, não se trata de mero contrato administrativo, mas sim ajuste firmado com metas 

para cumprimento em período determinado, com o repasse de parcelas correspondentes. A entidade 

presta a atividade constante do contrato de gestão de acordo com as metas fixadas em programa de 
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trabalho a serem alcançadas, envolvendo, em diversas situações, a transferência do uso de bens 

públicos, de recursos orçamentários, além da cessão de servidores públicos. 

Voltada ao enfrentamento da COVID-19, foi editada a Lei nº 13.979/20, trazendo normas 

que flexibilizam relações contratuais. Desta forma, a lei institui uma hipótese específica de dispensa 

de licitação no seu art. 4º, segundo o qual “é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.” 

Em dissonância com os termos da Lei nº 8.666/93, que estabelece como prazo máximo 

para os contratos emergenciais o limite de 180(cento e oitenta) dias (art. 24, IV), a Lei nº 13.979/20 

não estabeleceu prazo fatal para extinção do vínculo contratual, determinando no seu art 4º-H que 

“os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) meses e poderão ser 

prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, respeitados os prazos pactuados”. 

Vê-se que a lei conferiu discricionariedade à Administração Pública para decidir sobre a 

prorrogação ou não dos ajustes. Ocorre que, a discricionariedade não se confunde com a 

arbitrariedade, logo existe em prol da satisfação do interesse público e não como fruto da mera 

vontade e capricho do administrador público. Por outro lado, a atuação discricionária deve guardar 

sintonia com os princípios administrativos. Assim, adotada uma solução ao caso concreto no exercício 

de competência discricionária o administrador estará perante o dever jurídico de praticar não qualquer 

ato dentre os previstos na norma, mas aquele que atenda à finalidade da lei, em consonância com os 

princípios administrativos. 

No presente caso a prorrogação do ajuste em análise violaria frontalmente diversos 

princípios administrativos. Inicialmente, a legalidade no sentido restrito, diante da divergência entre o 

termo de referência que se reporta especificamente à impossibilidade de prorrogação do ajuste com 

os termos do contrato que a admite. A transparência, também é princípio frontalmente violado diante 

da ausência de clareza dos serviços contratados, nem dos seus custos. A eficiência, diante da baixa 

qualificação do contratado, com reflexos na sua atuação. Enfim, não resta nesta hipótese outra solução 

ao Estado da Bahia, que não a extinção do Contrato de Gestão nº 51/20, com a formalização de novo 

processo de contratação, caso decida pela manutenção do serviço. 

Qualquer interpretação no sentido de que contrato poderia ser prorrogado ou que o prazo 

contratual poderia se estender até o final da crise de saúde pública é, portanto, ilegal e inadmissível 

à luz da situação concreta e do regramento específico ao qual o Estado, ao elaborar o termo de 

referência, se autovinculou. 
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O INTS, por meio do Ofício nº 379/2020 encaminhado ao Ministério Público, afirmou 

concordar com o entendimento esposado pelo parquet, ou seja, que não é possível prorrogar o 

Contrato nº 051/2020, verbis (Págs. 71/78 do arquivo “IC 1139.2020-81 - Parte 07”): 

 

De logo, registre-se que, em que pese não constar expressamente na 

Recomendação sob análise, foi amplamente divulgado na mídia o posicionamento tanto 

do MPF quanto do MP/BA no sentido de que não é recomendável a renovação do contrato 

firmado entre o INTS e Estado da Bahia após o fim do prazo de vigência, cumpre 

esclarecer que o Contrato de Gestão Emergencial n°051/2020 foi celebrado em caráter 

emergencial, de modo que, por expressa previsão do artigo 59, IV, da Lei 9.433/2005 do 

Estado da Bahia, é vedada a sua renovação. 

Por consequência, após o fim do prazo de vigência do contrato firmado para gestão 

e operacionalização do Hospital Espanhol, o Estado da Bahia, através da Secretaria da 

Saúde, somente poderá assumir, diretamente, os serviços prestados, ou, 

alternativamente, realizar novo processo de Chamamento Público para celebração de 

novo contrato. 

Em qualquer das hipóteses acima aventadas, não haverá a renovação do Contrato 

de Gestão Emergencial n°051/2020, de modo que as manifestações apresentadas pelo 

MP e MPF neste particular são despiciendas.” 

 

Ora, se o próprio contratado entende que o ajuste não deve ser prorrogado, a 

inércia do Estado da Bahia em se manifestar acerca do planejamento para encerramento ou 

continuidade das operações do Hospital Espanhol carece de qualquer justificativa. 

Vale salientar, ainda, que o próprio Governador do Estado da Bahia, em 

pronunciamento público à imprensa, rechaçou a possibilidade de prorrogação do contrato 

objeto desta ação, conforme se verifica das notícias veiculadas pelos seguintes sítios eletrônicos, entre 

outros, https://www.bahianoticias.com.br/noticia/250328-rui-costa-critica-falta-de-bom-senso-por-

parte-do-mp-apos-recomendacao-do-orgao.html,  

https://www.bnews.com.br/noticias/politica/politica/273384,olha-minha-cara-de-preocupado-diz-rui-

apos-zambelli-o-apontar-como-um-dos-futuros-alvos-da-pf.html. 

Das notícias acima indicadas, extrai-se a seguinte fala do governador do Estado, com 

grifos nossos: 
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"(...) tem coisas que precisam ter o mínimo de bom senso. Você notifica um órgão 

público, dá 10 dias e, no dia seguinte, solta nota pra imprensa, falando que 

não recomenda renovação. Quem iria renovar contrato de emergência? De 

onde saiu essa ideia?", indaga, falando especificamente do caso do Hospital Espanhol.” 

 

"Sou a favor de absoluta transparência de números, dados, pelo absoluta liberdade para 

fiscalizar tudo. Mas tem coisas que precisam ter o mínimo de bom senso. Você notifica 

o órgão público para responder em 10 dias e no outro dia solta nota pra 

imprensa, falando que não recomenda renovação. Quem iria renovar contrato 

emergencial? Não sei de onde saiu essa ideia", questiona.” 

 

Percebe-se, portanto, que até mesmo o Governador do Estado manifestou-se 

publicamente pela impossibilidade de prorrogação do contrato em apreço. No entanto, a 

administração pública estadual, em especial a secretaria de saúde, mantém-se inerte 

diante das solicitações de informações realizadas por este parquet, não tendo esclarecido até o 

momento, apesar da proximidade do termo final do ajuste, qual é o planejamento para a continuidade 

ou não da prestação do serviço de saúde no Hospital Espanhol. 

Diante do quadro acima exposto, esgotada a via amigável extrajudicial que se buscou por 

meio de Recomendação Conjunta nº 02/2020, o Ministério Público Federal e Ministério Público do 

Estado da Bahia não veem outra solução a não ser intentar a presente ação civil pública para garantia 

do patrimônio público (SUS) e da qualidade do serviço de saúde pública. 

 

 

 

 

III – DA COMPETÊNCIA FEDERAL 

 

Cabe à Justiça Federal conhecer da presente demanda, uma vez que seu objeto versa 

sobre contrato administrativo custeado com recursos do SUS, o que, conforme já decidido pelo 

Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atrai a competência dessa justiça 

especializada, conforme julgados abaixo: 
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“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL CONFIGURADA. RECEBIMENTO DA INICIAL. 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA 

DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO 

PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE VERBAS DE CARÁTER 

ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO 

INTERNO PREJUDICADO. 1. A análise da questão relativa à prescrição, bem 

como do cometimento ou não do ato de improbidade imputado ao réu, ora 

agravante, ou outras dúvidas e pormenores que circundam os supostos atos 

de improbidade, haverão de ser dirimidas por ocasião da instrução processual 

e posterior prolação da sentença, tendo em vista que a apreciação dessas 

matérias requer o exame de provas, o que não se mostra viável no presente 

momento processual, sob pena, inclusive, de indevida supressão de instância. 

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a competência da Justiça 

Federal para processamento e julgamento das causas que envolvam recursos 

públicos repassados aos Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS. O entendimento jurisprudencial do Supremo 

Tribunal Federal está assentado na diretriz de que o repasse de verbas federais 

a município, uma vez submetido à fiscalização por órgão federal, é motivo 

suficiente para justificar o interesse do ente federal e firmar a competência da 

Justiça Federal (TRF1. Numeração Única: AG 0041447-41.2016.4.01.0000; 

Quarta Turma, Rel. Des. Federal Néviton Guedes, e-DJF1 de 02/07/2019). 3. 

A análise acerca da existência ou não de dolo é incabível por ocasião do 

recebimento da petição inicial, pois tal elemento deve ser objeto de prova ao 

longo da instrução, sendo a sentença o momento adequado para a formação 

de juízo a respeito desse dado, após o contraditório e a ampla defesa. 4. Para 

se decretar a indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa não se faz necessária a presença do periculum in 

mora, o qual estaria implícito no comando do art. 7º da Lei 8.429/92, sendo 

certo que basta a presença de indícios suficientes da prática de ato de 

improbidade que acarrete dano ao erário para que seja deferido o provimento 

liminar em questão. 5. Os indícios da improbidade estão demonstrados, bem 

como da autoria, além do valor estimado relativamente ao dano, em relação 
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ao qual demonstrada a responsabilidade dos ora agravantes. Afigura-se 

inequívoca a necessidade de se assegurar o resultado útil da ação de 

improbidade. Aplicação do art. 7º, caput, e parágrafo único, da Lei 8.429/92. 

6. Este TRF da 1ª. Região, alinhado com a jurisprudência do STJ, tem decidido 

que para se determinar o exame do pedido de indisponibilidade de bens, em 

face da presença de fundados indícios da prática de atos de improbidade, não 

se faz necessária a prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência. 7. 

Em consonância com o posicionamento jurisprudencial adotado por esta Corte, 

frise-se que a constrição não pode incidir sobre verbas de caráter alimentar, 

tais como salários e depósitos em caderneta de poupança no montante de até 

40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de 

Processo Civil de 2015. Todavia, não basta à parte alegar, genericamente, que 

os valores bloqueados em sua conta corrente possuem a natureza de verba 

salarial, é necessária a demonstração de que possuem caráter alimentício. E, 

no caso, inexiste demonstração de incidência da indisponibilidade sobre bens 

impenhoráveis da ora agravante. 8. Agravo de instrumento não provido. 

Agravo interno prejudicado. (AG 1013789-88.2017.4.01.0000, 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 

28/08/2019 PAG.)” 

 

PJe - PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESVIO DE RECURSOS 

DO SUS. FISCALIZAÇÃO POR ÓRGÃO DE CONTROLE FEDERAL. INTERESSE DA 

UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. Busca-se com o 

presente Habeas Corpus o reconhecimento de incompetência da autoridade 

impetrada (Juízo Federal da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do 

Tocantins) para processar e julgar a ação penal movida contra a paciente. 2. A 

incompetência do juízo, arguida por exceção, somente se sujeita a recurso 

quando houver acolhimento do pedido e declinação para o juízo competente 

(CPP, art. 581, II e III), mas, a fim de evitar que o réu seja processado por 

juízo flagrantemente incompetente, admite-se o manejo do Habeas Corpus 

exclusivamente nas hipóteses em que haja prova pré-constituída e que o 

exame da matéria não se revista de complexidade incompatível com a estreita 

via do mandamus. 3. No caso, todavia, não se vislumbra a existência de 

qualquer ilegalidade flagrante passível de ser sanada na presente via, uma vez 

que o critério de fixação de competência está de acordo com a legislação 



 

 
 

 

 

 

20 

vigente. 4. Nos autos da ação penal originária (autos 4259-15.20164014300), 

a paciente é acusada de, na função de Secretária Estadual de Saúde do Estado 

do Tocantins, juntamente com outros denunciados, ter desviado dinheiro 

público do SUS, por meio de dispensa licitatória, através de contrato destinado 

à aquisição de medicamentos e materiais hospitalares da empresa PROFARM 

- Comércio de medicamentos e material Hospitalar Ltda. 5. A prática de crimes 

que consubstanciem desvio ou apropriação de recursos ou prática de fraudes 

em detrimento do Sistema Único de Saúde envolve interesse da União, 

cabendo à Justiça Federal o processo e julgamento das causas que envolvam 

fraudes a esse sistema de saúde. Tratando-se de feito que apura eventual 

irregularidade na versação de verbas repassadas pela União à Unidade 

Federativa, através do SUS, a competência seria mesmo da Justiça Federal. 6. 

Ainda que se consinta com a tese da impetração de que o recurso 

supostamente desviado fosse estadual, esse fato não seria suficiente para 

afastar a competência da Justiça Federal, pois, em se tratando de verba 

destinada ao SUS, há sujeição à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, 

persistindo, pois, o interesse da União quanto à regularidade da aplicação 

desses recursos. Precedente. 7.Ordem de Habeas Corpus denegada, 

confirmando o que decidido em sede liminar. (HC 1021638-43.2019.4.01.0000, 

JUIZ FEDERAL ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (CONV.), TRF1 - QUARTA 

TURMA, PJe 18/12/2019 PAG.)” 

 

Portanto, considerando que o contrato que se discute nesta ação é custeado com recursos 

do SUS, submetidos ao controle e fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União, há inegável 

interesse federal na demanda, legitimando a intervenção do Ministério Público Federal e da Justiça 

Federal. 

 

IV – DA LEGITIMIDADE E LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

A atuação conjunta dos Ministérios Públicos em litisconsórcio está expressamente prevista 

no § 5º, do art. 5º, da Lei n. 7.347/85 que assevera: “admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os 
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Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de 

que cuida esta lei”. 

No presente caso, a atuação conjunta do Ministério Público Federal com o Ministério 

Público Estadual decorre da natureza dos recursos e serviços discutidos nesta ação civil pública. 

Ademais, não se pode descurar que se trata de verba destinada à manutenção do Sistema 

Único de Saúde, a qual, não obstante atraia a competência da Justiça Federal, consiste em sistema 

financiado com recursos do orçamento de todos os entes federativos e que provê a prestação de 

serviços públicos cuja fiscalização e acompanhamento cabem igualmente ao Ministério Público 

Estadual. 

Diante do exposto, está demonstrada a plena legitimidade do litisconsórcio formado pelo 

Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual no polo ativo da presente demanda. 

 

V – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

O Código de Processo Civil prevê em seu art. 300 que será cabível a tutela de urgência 

nas seguintes hipóteses: 

 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” 

 

É o caso dos presentes autos. 

A probabilidade do direito está evidenciada nos fatos e provas narrados nesta ação, 

que demonstram que o Contrato nº 051/2020, firmado entre o Estado da Bahia e o INTS, foi 

formalizado com vícios decorrentes da falta de especificidade do termo de referência, mediante 

dispensa emergencial que contou com baixo interesse e acarretou a contratação de entidade 

pessimamente avaliada pelos critérios estabelecidos pela própria Secretaria de Saúde do Estado da 

Bahia, obtendo 4,5 pontos de um total de 40 pontos nos critérios técnicos. 

As graves falhas administrativas amplamente noticiadas na imprensa corroboram a 

precária capacidade do INTS em gerir o Hospital Espanhol, a recomendar a realização de novo 

chamamento público, caso o Estado da Bahia entenda por prosseguir na prestação do serviço 

naquele estabelecimento de saúde. 
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Outrossim, a falta de especificação do número mínimo de profissionais de saúde a serem 

empregados no funcionamento do hospital constitui omissão extraordinariamente lesiva à 

administração pública e dificulta sobremaneira a fiscalização do cumprimento do pacto pelos órgãos 

de controle e demais entes encarregados da fiscalização da boa e regular aplicação dos recursos 

públicos do SUS. 

O próprio INTS, em manifestação firmada no inquérito civil que embasa a presenta ação, 

asseverou entendimento de que seria vedada a prorrogação contratual em apreço. 

Assim, revela-se demonstrada a probabilidade do direito consistente na impossibilidade 

de o Contrato nº 051/2020 ser prorrogado, caso o Estado da Bahia entenda pertinente continuar 

a prover serviços de saúde no Hospital Espanhol. 

Por sua vez, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo encontram-

se demonstrados em razão da inércia ilícita do Estado da Bahia em adotar um posicionamento 

concreto sobre a continuidade da prestação de serviços de saúde no Hospital Espanhol e, 

caso assim pretenda, omissão dolosa em adotar as providências cabíveis para realização de 

novo chamamento público. 

Considerando que o Contrato nº 051/2020 se encerra em 03 de outubro de 2020, 

caso o Estado da Bahia pretenda continuar a prestação de serviços no Hospital Espanhol, urge sejam 

iniciadas as providências administrativas para tanto. 

Caso não o faça, há o risco inegável de que os serviços se suspendam indevidamente ou 

continuem a ser prestados sem embasamento contratual e que o INTS exija, em detrimento do erário, 

pagamentos em forma de indenização pelo serviço prestado, o que viola frontalmente os 

princípios fundamentais da administração pública e coloca em grave risco o patrimônio 

público, pois perde-se sensivelmente o controle sobre os gastos a serem custados com 

recursos públicos. 

Assim, diante do quadro exposto e diante da iminência do encerramento do contrato 

objeto desta ação, o Ministério Público Federal e Estadual requerem seja concedida tutela 

de urgência, em sede de provimento liminar, determinando-se: 

 

a) ao Estado da Bahia, que informe no prazo de 24 horas se pretende continuar a 

prestação de serviços de saúde no Hospital Espanhol após o dia 03 de outubro de 2020; 

b) ao Estado da Bahia e ao INTS, que se abstenham de prorrogar o prazo de 

vigência do Contrato nº 051/2020; 
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c) ao Estado da Bahia que, caso pretenda dar continuidade ao serviço em apreço, inicie 

imediatamente os procedimentos necessários à execução direta das correspondentes ações e serviços 

de saúde ou, caso se opte pela delegação a particulares, dê início a regular processo de escolha deste 

ente particular em tempo hábil para que não haja interrupção dos serviços ali prestados; 

c) ao Estado da Bahia que, caso opte por novo processo de delegação da gestão, elabore 

termo de referência detalhado, constando metas específicas e objetivas, indicadores de mensuração 

claros, bem como informações suficientes para que os interessados possam ter amplo conhecimento 

da dimensão e custo do serviço a ser prestado, incluindo o quantitativo mínimo de postos de trabalho 

exigidos para cada equipe de profissionais de saúde e não apenas as especialidades exigidas; e 

d) ao Estado da Bahia e ao INTS, que se abstenham de dar prosseguimento aos serviços 

de saúde atualmente prestados no Hospital Espanhol sem embasamento contratual e com eventual 

remuneração baseada em indenização. 

Os autores requerem seja o pleito liminar deferido mediante a imposição de multa diária 

de 100 salários mínimos por dia de descumprimento, a incidir, no caso do Estado da Bahia, sobre 

a pessoa do Secretário de Saúde Estadual. 

 

VI – DAS PROVAS 

 

Em cumprimento ao quanto disposto no art. 319, VI, do CPC, o Ministério Público  informa 

que pretende comprovar os fatos alegados por meio dos documentos já acostados à petição inicial, 

bem como por todos os demais meios admitidos em direito e que se mostrem necessários à 

comprovação dos fatos narrados na inicial. 

 

VII – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Ante a suficiência da prova documental anexa a esta inicial e dos argumentos até então 

expostos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BA-

HIA requerem: 

a) o deferimento liminar da tutela de urgência requerida. 

b) após, que seja determinada a citação dos acionados para oferecer contestação. 
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c) seja a ação julgada procedente, confirmando-se a liminar proferida e determinando-se 

em definitivo que: 

c.1) o Estado da Bahia e o INTS se abstenham de prorrogar o prazo de vigência 

do Contrato nº 051/2020, que transferiu a gestão emergencial do Hospital 

Espanhol ao aludido instituto, em razão dos fundamentos expostos nesta 

petição inicial; 

c.2) que diante da eventual necessidade de se manter em funcionamento o 

Hospital Espanhol após o termo final do Contrato nº 051/2020 (03 de outubro 

de 2020), que o Estado da Bahia realize os procedimentos necessários à 

execução direta das correspondentes ações e serviços de saúde ou, caso se 

opte pela delegação a particulares, o faça mediante regular processo de 

escolha da contratada, que deve ocorrer em tempo hábil para que não haja 

interrupção dos serviços ali prestados; 

c.3) que o Estado da Bahia, caso entenda pela delegação da gestão hospitalar, 

elabore, nesse novo processo de escolha da contratada, termo de referência 

detalhado, constando, constando metas específicas e objetivas, indicadores de 

mensuração claros, informações suficientes para que os interessados possam 

ter amplo conhecimento da dimensão e custo do serviço a ser prestado, 

incluindo o quantitativo mínimo de postos de trabalho exigidos para cada 

equipe de profissionais de saúde e não apenas as especialidades exigidas. 

d) que sejam os acionados condenados ao pagamento de todas as despesas processuais. 

Dá à causa o valor de R$ 4.980.439,15 (quatro milhões novecentos e oitenta mil 

quatrocentos e trinta e nove reais e quinze centavos). 

 

 

Salvador, 16 de setembro de 2020. 

 

OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO         RITA TOURINHO 

               Procurador da República                                              Promotora de Justiça                   
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ADRIANO ASSIS          LUCIANO GHIGNONE 

Promotores de Justiça 
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