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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República
signatária, no exercício de suas atribuições institucionais, vem perante Vossa Excelência, em
atendimento a decisão de Id 274003893 e ao ato ordinatório de Id 301183872,  manifestar-se
nos termos que seguem.

Cuida-se de cumprimento de sentença que o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL move em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando, em caráter de
antecipação de tutela, que fosse determinado a este, nas pessoas dos atuais Governador do
Estado e do Presidente da Assembleia Legislativa Estadual, a “imediata inclusão de previsão
orçamentária na proposta do PPA 2020/2023 referente aos custos da obra do Hospital Central,
bem como do Complexo Cidade da Saúde”, até o dia 31/12/2019.

Conforme decisão de ID 138593360, o pleito inicial não foi acolhido nos
termos em que fora formulado. Contudo, conforme consignado:

"entendo que não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes em se
determinar apenas medidas cominatórias indiretas, voltadas à satisfação do
acordo homologado judicialmente, o que se difere de determinação de cunho
mandamental, diretamente direcionada ao Poder Legislativo, para que haja
inclusão no PPA 2020/2023 dos recursos suficientes e necessários para
finalização da obra do Hospital Central, bem como do novo e do Complexo
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Cidade da Saúde proposto pelo Estado em uma das diversas tratativas já
realizadas tanto judicialmente"

 

Assim, determinou-se que o Estado do Mato Grosso adotasse, em 60 dias, as
medidas necessárias para cumprimento do acordo judicialmente celebrado, que foi
homologado por sentença, no que tange à obra do Hospital Central, bem como do Complexo
Cidade da Saúde, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), por dia de descumprimento, sem prejuízo da responsabilização pessoal dos agentes
públicos encarregados da tomada de decisão, criminalmente e civilmente, por ato de
improbidade administrativa.

Na sequência, o Estado de Mato Grosso, após devidamente citado, apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença (ID 189895874), requerendo a rejeição dos pedidos
constantes do cumprimento de sentença alegando que a obrigação perquirida vem sendo
satisfeita pelo requerido, dentro das possibilidades orçamentárias, financeiras e de gestão do
executado. Sucessivamente, caso não acolhida a tese, pugnou pela suspensão do presente
cumprimento de sentença, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que a
Administração possa dar cabo dos projetos e terminar a licitação necessária à realização das
obras.

Intimado para manifestar-se acerca da impugnação e do pedido de suspensão,
o MPF, por meio da manifestação de  ID 238890369, requereu fosse o Estado de Mato
Grosso intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse os seguintes
documentos comprobatórios, todos necessários à deflagração do edital de licitação publicizado
pelo executado e até então não trazidos aos autos: a) o cronograma detalhado do: 1 –
Planejamento Estratégico, 2 – Plano de Investimento (calendário de investimento), 3 –
desenvolvimento de estudos preliminares, 4– desenvolvimento dos anteprojetos de cada
unidade, 5 – apresentação dos projetos básicos de cada unidade; b) cópia do edital de licitação
divulgado pela SES/MT como referente à retomada da construção do Hospital Central de
Mato Grosso (DOE 29-04-2020), informando e comprovando se seu objeto contempla todas
as obras previstas no acordo celebrado em juízo (Hospital Central de Cuiabá, do Centro
Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades de Mato Grosso (Cermac), do
Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen), da Central de Regulação do
Sistema Único de Saúde (SUS), e do Hospital Materno Infantil); c) da rubrica orçamentária
específica a que se refere a despesa pública no valor total estimado das obras (R$
102.021.392,78) do cronograma de execução das obras (início e fim) divulgado como sendo
de 22 meses.  
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A decisão de ID 274003893,  rejeitou a preliminar e indeferiu o pedido de
reconsideração, bem como deferiu o pedido de juntada de documentos formulado pelo
exequente e determinou a prestação de informações.

O Estado de Mato Grosso (ID 299831869) juntou documento e requereu
"suspensão do presente Cumprimento de Sentença pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
fim de que sejam adotadas as medidas necessárias para continuação do processo licitatório
para retomada das obras do Hospital Central e dos demais centros previstos no acordo
judicial".

É o relatório, em síntese.

 

I -  SÍNTESE DA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, no documento de ID  299831873, aduz que o
Projeto “Cidade Saúde” corresponde à solução administrativa encontrada para o
aproveitamento de todo o espaço do local onde abriga a atual obra do denominado “Hospital
Central”.

Segundo menciona, nos termos do acordo judicial celebrado nos autos do
Processo de Cumprimento de sentença nº 12552-42.2013.4.01.3600, o local previsto para
implantação da “Cidade Saúde” visa a abrigar diversos núcleos hospitalares, tais quais o
Centro de Reabilitação Dom Aquino – CIDRAC, o Centro Estadual de Referência em Média e
Alta Complexidade – CERMAC, o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso –
LACEN, a Central de Regulação do SUS, o Serviço de Atendimento Móvel do SAMU, o
novo Hemocentro, o Hospital Geral com a ala materno infantil e o Hospital Central de Alta
Complexidade.

Narra ainda que, com relação a obra do Hospital Central, a Secretaria de
Estado de Saúde anunciou recentemente que realizará licitação na modalidade concorrência,
do tipo menor preço, cujo regime de execução será empreitada por preço unitário, para a
retomada da construção do Hospital Central de Alta Complexidade, localizado no Município
de Cuiabá – MT, a qual foi suspensa e, posteriormente, reaberta em 07/08/2020.

Relata que o referido nosocômio abarcará, em suas dependências, além das
especialidades em traumatologia, ortopedia, ginecologia e pediatria, o Hospital Materno
Infantil, que se encontra previsto no referido Termo de Acordo Judicial. Com relação ao
CIDRAC, a Secretaria informou que já encontra em funcionamento na referida “Cidade
Saúde”. Já quanto ao CERMAC e ao MT-HEMOCENTRO, estima-se que a abertura do
Processo Licitatório dar-se-á em, aproximadamente, 02 (dois) meses.
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Menciona ainda que a a dotação orçamentaria para o Hospital Central de Alta
Complexidade está previsto no edital de licitação da obra, nos seguintes termos:

- Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde;

- Programa: 526 - Mato Grosso Mais Saúde;

-Ação: 3745 - Construção e Reforma dos estabelecimentos assistência a saúde;

- Natureza de Despesa: 4.4.90.51.012

- Fonte: 134/100

Por fim, o Estado de Mato Grosso requer "a suspensão do presente
Cumprimento de Sentença pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que sejam
adotadas as medidas necessárias para continuação do processo licitatório para retomada das
obras do Hospital Central e dos demais centros previstos no acordo judicial".

 

II - DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
EFETIVAS PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO JUDICIAL

O Ministério Público Federal manifesta-se contrário ao pleito de suspensão do
cumprimento de sentença pelas razões que passa a expor.

O acordo judicial celebrado no processo n. 12552-42.2013.4.01.3600, cuja
cópia  encontra-se juntada aos autos  (ID 137798385, p. 107/110), homologado pela decisão
cuja cópia está no ID 137798385, p. 118/119, em sua cláusula segunda, prevê:

"Para cumprimento da obrigação fixada no título executivo objeto da presente
demanda, o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta o projeto anexo
"Cidade da Saúde", que passa a ser parte integrante do presente acordo, a ser
executado no terreno no qual se localiza a obra inacabada do antigo Hospital
Central. 

Conforme documento anexo, o projeto "Cidade da Saúde" abrigará o
CRIDAC - Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa; o
CERMAC - Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade;
o MT Laboratório; e a Central de Regulação do SUS, e por fim, o Hospital
Materno Infantil. 

 

Dos documentos e informações juntados pelo Estado de Mato Grosso, não se
verificam a prática de atos efetivos para o cumprimento do acordo judicial, que prevê a
execução de 5 (cinco) unidades de saúde, quais sejam: 1) CRIDAC - Centro de
Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa; 2) CERMAC - Centro Estadual de
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Referência em Média e Alta Complexidade; 3) MT Laboratório; 4) a Central de
Regulação do SUS; e 5) Hospital Materno Infantil. 

O Estado de Mato Grosso, no documento de ID  299831873, indica que o
Projeto “Cidade Saúde” corresponde à solução administrativa encontrada para o
aproveitamento de todo o espaço do local onde abriga a atual obra do denominado “Hospital
Central”, abarcando diversos núcleos hospitalares, tais quais o Centro de Reabilitação Dom
Aquino – CIDRAC, o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade –
CERMAC, o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso – LACEN, a Central de
Regulação do SUS, o Serviço de Atendimento Móvel do SAMU, o novo Hemocentro, o
Hospital Geral com a ala materno infantil e o Hospital Central de Alta Complexidade.

Portanto, de rigor observar que há 5 unidades de saúde que comporão a
chamada "Cidade da Saúde" que estão incluídas no acordo judicial transitado em julgado (1)
CRIDAC - Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa; 2) CERMAC - Centro
Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade; 3) MT Laboratório; 4) a Central de
Regulação do SUS; e 5) Hospital Materno Infantil) e outras que são objeto de decisão política
do gestor público, não submetidas à apreciação judicial.

Pelas informações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, de todas as
obrigações assumidas, apenas o CRIDAC encontra-se em funcionamento.

O Estado não traz qualquer elemento concreto em relação à execução das obras
destinadas ao CERMAC, limitando-se a alegar que estima a abertura do processo licitatório
em, aproximadamente, dois meses. Observe-se que, embora faça referência conjunta ao MT-
HEMOCENTRO, esta unidade de saúde não é objeto do acordo judicial.

Ademais, a manifestação do Estado de Mato Grosso não traz qualquer
informação sobre o laboratório (MT Laboratório ou Laboratório Central de Saúde
Pública de Mato Grosso - LACEN) e sobre a Central de Regulação do SUS.

No que diz respeito ao Hospital Materno-Infantil, o Estado de Mato Grosso
apresenta, genericamente, que "funcionará nas dependências do Hospital Central Estadual"
(ID299831876). Não faz o menor esforço para demonstrar a justificativa (técnica? econômica?
política?) para que uma unidade hospitalar, autônoma e especificamente prevista no acordo
judicial transitado em julgado, deixe de existir de per si e passe a simplesmente se incorporar,
como uma ala, ao Hospital Central.

Registre-se que o Estado de Mato Grosso, em vez de demonstrar o devido
acatamento e respeito à autoridade da coisa julgada - e, consequentemente, ao Poder
Judiciário -, sequer referenciou os documentos comprobatórios de que o Hospital Materno
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Infantil efetivamente será parte do Hospital Central.

Vasculhando toda a documentação juntada concernente à licitação do Hospital
Central, não foi possível verificar, indubitavelmente, que o projeto engloba a existência de
estrutura correspondente ao Hospital Materno-Infantil.

No particular, foi possível perceber a menção de que no terceiro pavimento
estariam localizados: unidade de cuidados intermediários neonatal e pediátrica, unidade de
terapia intensiva neonatal, banco de leite, unidade de terapia intensiva pediátrica, enfermaria de
retaguarda UTI neonatal e pediátrica e ala de internação neonatal  (ID 189895881, p. 29/37).

Ocorre que, repita-se, não há qualquer justificativa, explicação ou comprovação
de qual estrutura o Estado de Mato Grosso considera como equivalente ao Hospital Materno-
Infantil constante no acordo judicial, bem como acerca da efetiva contemplação de tal
estrutura no projeto do Hospital Central em fase de licitação.

Diante da própria natureza das atribuições ministeriais, é óbvio que o Ministério
Público Federal não se opõe à economicidade de uma mesma estrutura física (Hospital
Central) comportar uma gama abrangente de serviços hospitalares e setores próprios de
atendimento, porém, a menção à previsão de um andar ou uma ala não parece atender ao
conceito de unidade hospitalar (Hospital Materno-Infantil), que é o que foi pactuado
judicialmente.

Mesmo sendo possível tal adaptação, cabe ao Estado de Mato Grosso
demonstrar, com idoneidade e boa-fé processual, o que pretende instalar e como pretende
equipar a estrutura, para que se apresente como equivalente a um Hospital Materno-Infantil
para que, assim, possa satisfazer a obrigação que assumiu em juízo. Certamente, a mera
informação genérica apresentada nestes autos não é capaz de afastar o descumprimento do
acordo.

Noutro aspecto, que diz respeito à dotação orçamentária, o Estado de Mato
Grosso menciona que o edital de licitação das obras do Hospital Central prevê a origem do
recurso.

Em primeiro lugar, precisamente por referir-se ao edital de licitação do Hospital
Central, obviamente, não estão contempladas as demais unidades de saúde previstas no
acordo, quais sejam: CERMAC - Centro Estadual de Referência em Média e Alta
Complexidade; MT Laboratório/LACEN; Central de Regulação do SUS e, inclusive, o

Hospital Materno-Infantil.[1] É dizer: o Estado de Mato Grosso apresentou apenas a dotação
orçamentária para a construção do Hospital Central, sem apontar que há previsão e orçamento
para fazer frente às demais despesas públicas previstas no acordo e cuja execução já deveria
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ter sido concluída.

Outrossim, é de destacar também que, embora aparentemente prevista na LDO
2020, não há nos autos a comprovação da dotação orçamentária, apenas a declaração da
Secretária Adjunta de Aquisições e Finanças, nos seguintes termos “Declaramos que os
recursos orçamentários para cobertura das despesas decorrentes da contratação, objeto deste
projeto básico/plano de trabalho estão previstas no orçamento anual desta Secretaria
Adjunta, garantindo a prestação dos serviços”, com a menção de o original estaria assinado
(ID 299831888, p. 38). Registre-se que a menção à previsão no orçamento anual presente não
é suficiente para garantir a execução de obra pública cuja duração estimada é de 22 (vinte e
dois) meses.

Aliás, em relação à previsão orçamentária, o parecer da própria Procuradoria
Geral do Estado n.º1.600/SGAC/PGE/2020 (ID 299848357) dispôs:

 

No caso em tela, tendo em vista que a previsão de execução contratual é de
660 (seiscentos e sessenta) dias (fls. 1291), totalizando aproximadamente 22
(vinte e dois) meses, quanto a parcela dos próximos exercícios financeiros
(2021 e 2022), além de a obra estar incluída no orçamento geral, deverá
haver previsão da mesma na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
bem como na Lei Orçamentária Anual (LOA/PTA) relativa a cada
exercício, nos limites financeiros, em consonância com o cronograma de
execução físico-financeiro. E, ainda, constar o devido cumprimento aos
arts. 15 a 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/00).

 

O Projeto de LDO/2021[2] , em anexo, traz a previsão genérica ao Programa
"526- Mato Grosso Mais Saúde", entretanto, não há menção às obras do Hospital Central. 

Assim, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não incluiu a obra no projeto
de lei orçamentária de 2021, descumprindo, assim, a orientação de quem lhe presta
assessoramento jurídico. 

Para que o Estado demonstre, efetivamente, a prática de atos para cumprimento
do acordo judicial, necessário, no mínimo, que as despesas decorrentes da execução das obras
estejam adequadamente previstas nas leis orçamentárias, conforme, inclusive, já foi orientado a
fazer, nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Estado n.º 1.600/SGAC/PGE/2020.

Fica evidente que a falta de previsão orçamentária específica permite ao
Estado a procrastinação indefinida e a falta de qualquer compromisso com a
exequibilidade do acordo firmado em juízo.

Por fim, embora em juízo o Estado de Mato Grosso alegue estar adotando as
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providências possíveis para o cumprimento do acordo, efetivamente não estão sendo adotadas
medidas para tal cumprimento, seja em razão da ausência de dotação orçamentária específica à
finalidade, seja em razão da ausência de apresentação de um planejamento fidedigno às ações
supostamente implementadas.

Cabe destacar, no ponto, que foi noticiada na imprensa (em anexo), no dia
21/08/2020, a seguinte fala do Sr. Governador do Estado: "O hospital está há 300 metros do
Palácio do Governador, a 200 metros do Palácio da Justiça e a 100 metros do Ministério
Público e está há 35 anos parada nas barbas das autoridades e nada foi feito. A maior vergonha

da história desse Mato Grosso nas últimas décadas é o Hospital Central”[3].

Ocorre que, enquanto o Governador do Estado de Mato Grosso alega que as
autoridades nada fizeram para coibir a vergonha de uma obra pública parada há décadas, o
Ministério Público Federal busca desde 2013, portanto há aproximadamente 7 (sete) anos, que
seja cumprida a sentença que determinou a conclusão das obras do Hospital Central. 

Do exposto, fica demonstrado que, ao contrário do que alega, o Estado de
Mato Grosso não demonstrou a efetiva adoção de medidas para o cumprimento do acordo
judicial, sendo a abertura de licitação para conclusão do Hospital Geral, diga-se de passagem
já suspensa, uma pequena parte dos atos necessários, que dependem também da adoção de
medidas para execução das outras estruturas (CERMAC - Centro Estadual de Referência em
Média e Alta Complexidade; MT Laboratório/LACEN; a Central de Regulação do SUS e o
Hospital Materno-Infantil) e da previsão dos recursos atendendo às determinações legais.

 

III - REQUERIMENTOS

O Ministério Público Federal, com base no acima exposto, manifesta-se pelo
indeferimento do pedido de suspensão da presente ação de cumprimento de sentença,
pugnando ainda para que seja cumprida a determinação contida da decisão de ID  138593360,
que dispôs: "Estado do Mato Grosso adote, em 60 dias, as medidas necessárias para
cumprimento do acordo judicialmente celebrado (ID 137798385, p.107-110), que foi
homologado por sentença (mesmo ID, p.118-119), no que tange à obra do Hospital
Central, bem como do Complexo Cidade da Saúde, sob pena de pagamento de multa
diária, ora fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por dia de descumprimento, sem prejuízo
da responsabilização pessoal dos agentes públicos encarregados da tomada de decisão,
criminalmente e civilmente, por ato de improbidade administrativa".

 

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica no sistema.
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(assinado eletronicamente)

DENISE NUNES ROCHA MÜLLER SLHESSARENKO

PROCURADORA DA REPÚBLICA

Notas

1. ^ Em relação ao Hospital Materno-Infantil, pelo menos até que se esclareça sua situação fática, já que,
juridicamente, foi acordado como estrutura própria.

2. ^ http://www5.sefaz.mt.gov.br/documents/6071037/14588392/PLDO+2021_01.06.2020.pdf/45eab374-ecf5-
fec3-ab32-6dbd823186eb, acessado em 25/08/2020, às 07h40.

3. ^ https://www.folhamax.com/entrelinhas/mauro-cutuca-irmaos-campos/270622, acessado em 24/08/2020, às
15h57.
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