
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL DA 3ª.  VARA –  SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SERGIPE                                                                                          

Processo Judicial nº 0801360-34.2021.4.05.8500 
Parecer nº 002/2021/MPF/PRSE/PRDC/MCDF

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República
signatária, vem, tempestivamente, perante Vossa Excelência, na condição de custos iuris, nos
termos do art. 5º, §1º, da Lei n. 7.347, de 24/07/1985, c/c 178, I, CPC, nos autos do processo
em epígrafe, apresentar Parecer, fazendo-o conforme os fundamentos aduzidos a seguir.

1. SÍNTESE DO PROCESSO

Trata-se de ação ordinária (ID 4058500.4575411), com requerimento de tutela de

urgência, proposta pela FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA –

FBHC em  face  da  UNIÃO,  objetivando,  em  suma,  que  a  demandada  seja  compelida  a

promover a alocação imediata do tomógrafo previsto no Edital de Chamamento Público nº

12/2020 em favor da referida entidade.

Pugnou, ainda, na hipótese de indeferimento da referida alocação, que esse Juízo

procedesse a suspensão do apontado Edital,  com o propósito de evitar que o equipamento

originariamente destinado ao Hospital de Cirurgia fosse direcionado a outra instituição, sob

pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Em caráter subsidiário, requereu que a demandada fosse condenada a promover o

ressarcimento dos valores gastos para recebimento do equipamento, de forma a atender às
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obrigações impostas pelo Edital, no importe de R$ 362.673,70 (trezentos e sessenta e dois mil

e seiscentos e setenta e três reais), em valores atualizados, com jutos e correção.

Esse Juízo determinou que fosse intimada a UNIÃO para apresentar manifestação

prévia (ID 4058500.4584336).

A parte  ré  juntou  aos  autos  a  manifestação de  ID 4058500.4600630,  na  qual

pugnou pelo indeferimento dos pedidos de antecipação dos efeitos da tutela.

O  pedido  de  tutela  de  urgência  foi  deferido,  por  meio  da  decisão  de  ID

4058500.4603505,  para  “(…)determinar  que  a  União  Federal,  através  do  Ministério  da

Saúde, providencie, no prazo máximo de 30 trinta) dias,  a alocação do tomógrafo de 64

canais, no Hospital de Cirurgia, em Sergipe, vez que se submeteu ao procedimento previsto

no edital de Chamamento Público nº 12/2020, tendo preenchido todos os requisitos para a

obtenção do direito vindicado(…)”.

Instado  a  se  manifestar,  o  MPF  juntou  manifestação  (ID  4058500.4690594),

aduzindo que oficiará no feito como fiscal da ordem jurídica, pugnando por vista dos autos

após manifestação das partes.

Após citada, a UNIÃO apresentou contestação (ID 4058500.4700949), pugnando,

preliminarmente,  que a parte  autora fosse intimada para requerer  a  “citação de todos que

devem ser litisconsortes”. No mérito, requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos

formulados  na  inicial.  Juntou,  ainda,  NOTA  TÉCNICA  Nº

166/2021-DAET/CGAE/DAET/SAES/MS (ID 4058500.4700951) e expediente remetido ao

Ministério da Saúde para ciência e cumprimento da decisão liminar (ID 4058500.4700953).

Em  seguida,  a  UNIÃO  noticiou  a  interposição  de  recurso  de  Agravo  de

Instrumento  (PJe  nº  0804529-18.2021.4.05.0000  –  ID  4058500.4701085),  bem  como

requerimento de reconsideração da decisão (ID 4058500.4701084).
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No ID 4050000.25684129, foi acostada aos autos decisão monocrática proferida

pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na qual deferido o pedido de efeito suspensivo

formulado no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO.

No despacho de ID 4058500.4708472, determinou-se a intimação da parte autora

para, querendo, apresentar réplica à contestação. Instou-se, ainda, as partes para especificar as

provas que pretendessem produzir.

Após  intimada,  a  FHBC  apresentou  réplica  (ID  4058500.4798301),  na  qual

rechaçou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário formulada pelo ente federal. Após

reiterar os termos da inicial, informou não ter outras provas a produzir.

Em que pese devidamente intimada, a UNIÃO quedou-se inerte (certidão de ID

4058500.4808045).

É o relatório.

2. DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Em sua contestação, a UNIÃO sustenta a necessidade de integrar ao polo passivo

da lide todos aqueles  classificados na seleção pública em posição à  frente  da autora,  em

litisconsórcio necessário.  Argumenta a requerida que eventual deferimento do pleito autoral

implicará na “(…) quebra da ordem de classificação da seleção pública, o que pode impactar

no andamento da seleção e na ordem de destinação dos equipamentos”.

Sobre o tema, assim dispõe o art. 114 do Código de Processo Civil:

Art. 114.  O litisconsórcio será necessário por disposição de lei  ou
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
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Verifica-se,  portanto,  que  o  litisconsórcio  necessário  pode  advir  de  expressa

disposição de lei ou da natureza incindível da relação jurídica de direito material afirmada em

juízo (a relação una e incindível: a existência de um feixe de relações jurídicas, ainda que

entrelaçadas, não dá lugar à formação de litisconsórcio necessário unitário).

No caso em exame, inexiste relação jurídica entre a parte autora com os demais

hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde no Edital de Chamamento Público nº 12/2020.

Ao revés, a causa de pedir veiculada na inicial é a inobservância, supostamente perpetrada

pela  própria  parte  demandada (por  meio  do  Ministério  da  Saúde),  das  regras  insertas  no

mencionado edital, o que teria motivado a exclusão da autora do rol de contemplados para fins

de recebimento 01 (um) tomógrafo.

A aplicação desse raciocínio pode ser aferido no seguinte precedente proferido

pelo TRF da 5ª Região:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO  NECESSÁRIO.  INEXISTÊNCIA.  CONCURSO
PÚBLICO.  ANÁLISE  CURRICULAR.  CUMPRIMENTO  À
NORMA DO EDITAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Apelação interposta
pela União, em face de sentença que julgou procedente a ação, para
anular a exclusão do autor do certame para preenchimento de vaga
temporária  junto  ao  COMAR.  2.  A  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de
concurso  público,  não  há  formação  de  litisconsórcio  passivo
necessário, visto que os candidatos possuem apenas mera expectativa
de  direito  à  nomeação,  ainda  que  aprovados.  Além disso,  cumpre
ressaltar  que  o  possível  acolhimento  da  pretensão  autoral  não
repercutirá na situação dos candidatos já convocados (EDcl no REsp
1662582/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017; e AgRg no REsp
1478420/RR,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 3. Preliminares
rejeitadas. 4. O cerne da questão consiste em saber se os requisitos da
avaliação curricular previstos no item 2.2 do Edital  EAP/EIP/2014
foram preenchidos ou não, pois Eder Lima dos Santos foi excluído do
concurso para preenchimento de vaga temporária junto ao COMAR.
5. Da análise dos autos, verifica-se que a qualificação exigida pelo
edital  restou  devidamente  comprovada.  Embora  as  expressões
utilizadas para designar os componentes curriculares sejam distintas,
o  conteúdo  material  do  edital  e  o  do  curso  são  coincidentes,
conforme parecer dado pelo SENAC, ao fazer cotejo detalhado entre
os  requisitos  do  COMAR  e  a  ementa  do  curso  6.  Constata-se,
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portanto, que apenas a análise curricular está sendo questionada, e
não, a legalidade das exigências editalícias. Por isso, o candidato está
apto a concorrer para a referida vaga, tendo em vista o cumprimento
dos requisitos necessários 7. Não provimento da apelação.(TRF-5 -
AC: 08054808520144058300, Relator: Desembargador Federal Élio
Wanderley  de  Siqueira  Filho,  Data  de Julgamento:  31/08/2018,  1º
Turma)

Conclui-se,  portanto,  que  não  resta  caracterizada  quaisquer  das  hipóteses  de

litisconsórcio necessário, seja porque inexiste disposição de lei impondo o litisconsórcio no

caso, seja porque ausente relação una e incidível entre os classificados no edital em debate.

Por tais razões a preliminar em causa não merece acolhida, uma vez que ausentes

os requisitos estabelecidos no art. 114, do CPC.

3. DO MÉRITO 

A presente ação ordinária, ajuizada pela Fundação de Beneficência Hospital de

Cirurgia – FBHC, tem como objeto a obtenção de tutela jurisdicional para compelir a União a

promover a alocação de tomógrafo prevista no edital de Chamamento Público nº 12/2020,

uma vez que a entidade alega haver preenchido todos os requisitos ali previstos.

Subsidiariamente,  a  parte  autora  almeja  obter  ressarcimento  dos  valores

dispendidos para o recebimento do equipamento,  em cumprimento às obrigações impostas

pelo Edital, os quais alega alcançar o montante de R$ 362.673,70 (trezentos e sessenta e dois

mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos).

A seguir, passamos a realizar o exame do mérito da demanda, subdividindo-o em

duas partes:

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br

5/37



 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado de Sergipe
 Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão

3.2  –  DAS  NORMAS  PREVISTAS  NO  EDITAL  DE  CHAMAMENTO

PÚBLICO  Nº  12/2020.  NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA DO  PRINCÍPIO  DA

LEGALIDADE.

A primeira  parte  da  causa  de  pedir  discutida  na  presente  ação  se  refere  à

observância/inobservância das regras editalícias pelo Ministério da Saúde.

Alega a parte autora que sua exclusão do processo de chamamento público pelo

Ministério da Saúde ocorreu com inobservância das cláusulas insertas no edital nº 12/2020, no

qual previstas as regras que deveriam ser seguidas para classificar e priorizar estabelecimentos

de saúde públicos ou privados sem fins lucrativos  integrantes do SUS, para alocação dos

tomógrafos.

Analisando-se os documentos juntados autos verifica-se que, nos termos do item 3

do Edital  nº  12/2020,  serão  considerados aptos  para  participação do processo  seletivo os

estabelecimentos que atenderem aos seguintes critérios:

3.1  Ser  estabelecimento  público  ou  privado  sem  fins  lucrativos,  cadastrado  no
Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
3.2 Garantir  serviço de imagenologia,  com ambiente  próprio e adequado para a
instalação de tomógrafo e execução das atividades relacionadas, em conformidade
com o que dispõe a Resolução RDC Anvisa nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, bem
como eventuais prescrições pertinentes ao objeto,  estabelecidas em códigos, Leis,
Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, devendo sempre ser
consideradas as últimas edições ou substitutivas, devendo, ainda, ser considerada a
prescrição mais exigente, que poderá não ser a do órgão de hierarquia superior. A
descrição das condições básicas para instalação, o projeto padrão e o diagrama do
quadro de força estabelecidos pelo fabricante para ambos os modelos de tomógrafos
a  serem  doados  encontram-se  nos  Anexos  I  a  VI,  disponíveis  no

sítio:www.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social
3.3 Apresentar, em caso de substituição, laudo técnico de obsolescência, referente ao
equipamento  que  se  pretende  substituir,  elaborado,  carimbado  e  assinado  por
engenheiro clínico e pelo responsável da unidade de saúde, de modo que não serão
considerados, para substituição, tomógrafos com menos de dez anos de aquisição
(conforme Instrução Normativa nº 1.700, de 14 de março de 2017);
3.4 Garantir o cumprimento do que estabelece a Instrução Normativa Anvisa nº 55,
de 20 de dezembro de 2019, a qual dispõe sobre requisitos sanitários para a garantia
da qualidade e da segurança em sistemas de tomografia computadorizada média, e
dá outras providências;
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3.5 Garantir  que disporá de recursos  financeiros  para as adequações físicas  que
eventualmente se fizerem necessárias no ambiente reservado para a instalação do
tomógrafo  e,  adicionalmente,  em  caso  de  substituição,  garantir  que  disporá  de
recursos financeiros necessários ao desmonte e retirada do tomógrafo obsoleto; e
3.6 Garantir que disporá de profissionais capacitados em quantidade suficiente para
a utilização e manutenção do equipamento.

O item 4  do  referido  Edital,  por  sua  vez,  prevê  as  hipóteses  de  exclusão  do

respectivo processo seletivo, quais sejam:

Será considerado NÃO apto a participar do processo seletivo:
4.1 Estabelecimento privado com fins lucrativos; e
4.2 Hospital de pequeno porte (HPP), conforme definido no Anexo XXIII, Seção I,
Capítulo II da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.3.5
Garantir  que  disporá  de  recursos  financeiros  para  as  adequações  físicas  que
eventualmente se fizerem necessárias no ambiente reservado para a instalação do
tomógrafo e, adicionalmente, em caso de sub

Verifica-se,  da análise da documentação acotada com a exordial  e corroborada

pela parte  ré,  que a  parte  autora  foi  declarada apta  pelo  Ministério  da Saúde (obtendo a

pontuação de 36 pontos), sendo, assim, selecionada entre 30 estabelecimentos de saúde para

ser  contemplada  com um equipamento  tomógrafo  de  64  canais  (IDs  4058500.4575414  e

4058500.4575416).

Em  razão  disso,  e  em  cumprimento  ao  disposto  no  item  10.1  do  Edital,  a

demandante promoveu as adaptações necessárias para fins de recebimento do citado aparelho,

gerando-lhe ônus financeiro no importe de R$ 362.673,70, conforme documentos juntados aos

autos.

Pois bem. A documentação acostada aos autos  também permite  aferir  que,  em

momento posterior, a demandante foi notificada pelo Ministério da Saúde sobre sua exclusão

do processo seletivo, sob justificativa de baixa produção histórica em exames de tomografia

pela  unidade  de  saúde,  bem  como  por  existir,  no  Estado  de  Sergipe,  número  maior  de

equipamentos  de  tomografia  do  que  a  quantidade  considerada  necessária  pelo  referido

Ministério.
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Sem  adentrar  na  análise  sobre  a  procedência/improcedência  dos  motivos

invocados pelo órgão federal  (o que será  feito no item subsequente), observa-se que o

Ministério  da  Saúde,  ao  excluir  a  FBHC  do  chamamento  público  e  redirecionar  a

destinação do aparelho tomógrafo para outro estabelecimento de saúde, descumpriu as

regras por ele mesmo estipuladas no Edital , não por acaso costumeiramente chamado

na prática jurídica nacional de “lei do concurso”.     

Conforme apontado acima,  as  razões  invocadas  pelo  ente  federal  para fins  de

exclusão da parte requerente não foram previamente consignadas no Edital, em clara ofensa

aos princípios da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica.

A  jurisprudência  do  TRF5  também  endossa  esse  entendimento,

ao afirmar que, embora se reconheça o poder de autotutela da Administração Pública, não se

pode olvidar que a atuação administrativa também deve ser fundada na segurança jurídica,

bem como que as seleções públicas em geral são norteadas pelo princípio da estrita vinculação

ao instrumento convocatório, o que garante a efetivação da impessoalidade em tais certames.

Vejamos:

PROCESSO Nº:  0805461-94.2019.4.05.8400  -  APELAÇÃO CÍVEL APELANTE:
RAONI BORGES BARBOSA ADVOGADO: Bruno Delgado Brilhante APELADO:
FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP e outro
RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Cid Marconi Gurgel de Souza - 3ª Turma
MAGISTRADO CONVOCADO:  Desembargador(a)  Federal  Luiz  Bispo  Da  Silva
Neto JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1° GRAU): Juíza Federal Gisele Maria da
Silva Araújo Leite EMENTA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA BOLSISTA
DE  PÓS-DOUTORADO. CANDIDATO APROVADO  DENTRO  DAS  VAGAS.
MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação interposta
pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, em feito no
qual  o  Autor  objetivava  o  seu  ingresso  no  Programa  de  Pós-Graduação  em
Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, bem
como  o  seu  cadastro  como  bolsista  no  Programa  Nacional  de  Pós-Doutorado  da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 2. Aduz o
Autor que participou de seleção de bolsa de Pós-Doutorado, a qual previa uma vaga
em  Antropologia  Social,  tendo  passado  em  segundo  lugar;  contudo,  o  primeiro
colocado não preencheu todos os requisitos necessários previstos no edital para torná-
lo apto à percepção da bolsa, de modo que foi desclassificado, passando ele (Autor) a
ser o primeiro colocado. 3. Informa que, após realizar todas as fases do certame, e ter
passado por um "embate" no âmbito administrativo para conseguir ser reclassificado
para o 1º (primeiro) colocado, teve o seu recurso deferido, chegando a receber um e-
mail no dia 24/4/2019 do Coordenador do Programa de Pós-Graduação, informando
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sobre  a  sua  convocação  para  o  cadastro  de  bolsista  do  PNPD.  Contudo,  tomou
conhecimento, no dia 9/5/2019, que a Coordenação do PPGAS/UFRN teria recolhido
as  bolsas  do  PNPD  do  PPGAS,  em  virtude  do  Ofício  Circular  nº
1/2019-GAB/PR/CAPES que previa o contingenciamento de despesas. 4. Alega que a
medida adotada pela Instituição de Ensino não pode ser considerada legal, tendo em
vista que cumpriu todos os requisitos apresentados no Edital do certame, já estando,
inclusive, dando aulas em substituição a Professores da UFRN, em efetiva atuação no
âmbito do Programa, ao qual adquiriu direito subjetivo à participação. 5. Destacou,
ainda, que o Ministério da Educação (MEC) anunciou o descontingenciamento do
orçamento  das  verbas  das  Universidades  Federais,  liberando totalmente  as  verbas
contingenciadas em abril de 2019. Sendo assim, com a liberação de toda a verba das
Universidades Federais, fica demonstrado o seu direito de obter o cadastramento da
bolsa no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN, o qual foi
devidamente  aprovado.  6.  Conquanto  se  reconheça  o  poder  de     autotutela     da  
Administração  Pública,  não  se  pode  olvidar  que  a  atuação  administrativa
também deve ser fundada na segurança jurídica. 7. Na hipótese, é incontroverso
que o     Edital     de seleção ofertou 1 (uma) vaga para bolsa de Pós-Doutorado em  
Antropologia  Social,  tendo  o  Autor/Apelante  passado  em  segundo  lugar;
contudo,  o  primeiro  colocado  não  preencheu  todos  os  requisitos  necessários
previstos no Edital para torná-lo apto à percepção da bolsa, de modo que foi
desclassificado, passando ele (Autor) a ser o primeiro colocado. 8. As seleções
públicas  em  geral  são  norteadas  pelo  princípio  da  estrita  vinculação  ao
instrumento convocatório, o que garante a efetivação da impessoalidade em tais
certames. 9. O "recolhimento" da bolsa no Sistema, que impediu o cadastramento do
Autor/Apelante  como bolsista,  após o exaurimento dos procedimentos  inerentes  à
seleção pública e, inclusive, após o Autor ter dado aulas em substituição a Professores
da UFRN, em efetiva atuação no âmbito do Programa, resulta em grave afronta à
isonomia, à impessoalidade e à segurança jurídica. 10. O Estado de Direito se
funda na segurança jurídica, princípio do qual emana a necessidade de o Direito
e  a  atuação  estatal  serem  dotados  de  cognoscibilidade,  confiabilidade  e
calculabilidade. 11. Acerca da matéria, o Plenário do col. STF, nos autos do RE
837.311/PI (decidido sob o regime de Repercussão Geral), em 9/12/2015, firmou a
tese da existência de direito subjetivo à nomeação na hipótese de aprovação em
Concurso Público dentro do número de vagas ofertado, restando claro, portanto,
o direito de o Autor/Apelante ser ingressado no Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
12.  Registre-se,  ainda,  que  o  Ministério  da  Educação  (MEC)  anunciou  o
descontingenciamento  do  orçamento  das  verbas  das  Universidades  Federais,
liberando totalmente as verbas contingenciadas em abril de 2019. Sendo assim, com a
liberação  de  toda  a  verba  das  Universidades  Federais,  reforça  o  direito  do
Autor/Apelante de obter o cadastramento da bolsa no Programa de Pós-Graduação
ora pleiteado. 13. Apelação provida. Inversão da sucumbência. Condenação das Rés
em honorários advocatícios, fixados em de 10% (dez por cento), pro rata, sobre o
valor  da  causa.  mft
(PROCESSO: 08054619420194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO:
12/11/2020)

A propósito, cumpre recordar que ao apreciar o recurso de Agravo de Instrumento

interposto pela UNIÃO contra a decisão de tutela de urgência proferida por esse Juízo (PJe nº
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0804529-18.2021.4.05.0000), o TRF da 5ª Região destacou expressamente a impossibilidade

de invocação pelo Ministério da Saúde de critérios outros (não previstos no Edital) para fins

de exclusão da parte autora do processo seletivo. Transcrevemos

:

“(…)
Devo frisar, aliás, que não fora prevista no edital do certame a possibilidade de o
Ministério  da  Saúde,  após  publicada  a  lista  de  estabelecimentos  de  saúde
selecionados, rever a relação dos hospitais classificados e priorizados, mormente
em se valendo de critérios - friso - sequer previamente divulgados no Edital do
Chamamento Público nº 12/2020.
Todavia, nada obstante vislumbre, in casu, a efetiva existência de violação à ordem
jurídica,  penso que não poderia  o Judiciário  garantir  a  pretensão do particular  na
forma como foi realizada pelo julgador monocrático, haja vista o inegável prejuízo
que essa  decisão pode acarretar  à saúde pública.  É que se  o Ministério da Saúde
afirma que o estabelecimento realiza quantitativos de procedimentos de tomografia
muito  inferior  à  capacidade  do  equipamento  que  já  possui,  tendo,  inclusive,
ressaltado  existirem  outros  hospitais  que  necessitam  mais  do  equipamento  em
questão por sequer disporem desse aparelho, entendo que não se poderia sacrificar
esse valor (o interesse público) para se preservar direito da parte autora(…)”.

Aplica-se, igualmente, à espécie o princípio da vedação ao venire contra factum

proprium,  cuja locução traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o

comportamento assumido anteriormente pelo exercente.

Vale  dizer,  o  primeiro  –  o  fato  próprio  –,  revela-se  lícito  (classificação  da

demandante  para  fins  de  recebimento  do  aparelho  tomógrafo).  Já  o  comportamento

contraditório – que traduz inobservância do dever de respeitar a conduta anterior –, encontra-

se no âmbito dos fatos ilícitos (exclusão da parte autora do processo de seleção), o que restou

sobejamente comprovado nos autos.

A esse respeito, colaciona-se julgado proferido pela Corte Regional Federal da 4ª

Região:

TRIBUTÁRIO.  EXEMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  VEDAÇÃO  DO
VENIRE  CONTRA  FACTUM  PROPRIUM.  1.  Se  a  exequente  alega  fato
(parcelamento do débito) a obstaculizar o reconhecimento da prescrição, não pode,
posteriormente,  valer-se  de  argumentos  suscitados  pela  parte  adversa  (de  que  os
débitos executados não foram objeto de parcelamento) para infirmar suas alegações.
2. Aplica-se à espécie o princípio da vedação ao venire contra factum proprium.
A locução venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição
jurídica  em contradição  com o  comportamento  assumido  anteriormente  pelo
exercente. Há,  então,  necessariamente,  dois  atos  praticados  pela  mesma  pessoa,
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aparentemente  lícitos,  e  diferidos  no  tempo,  sendo  o  primeiro  contrariado  pelo
segundo.  O  primeiro  -  o  fato  próprio  -,  revela-se  lícito.  Já  o  comportamento
contraditório - que traduz inobservância do dever de respeitar a conduta anterior -,
encontra-se no âmbito dos fatos ilícitos. A vedação ao venire contra factum proprium,
embora  sua  concepção  tenha  raízes  no  direito  privado  alemão,  incorporada  em
seguida principalmente pela doutrina portuguesa, também se faz presente no processo
e  está  diretamente  ligada  à  preclusão  lógica.O  princípio  da  vedação  ao
comportamento contraditório no processo se insere no âmbito do princípio processual
da boa-fé objetiva (CPC, art. 14, II), que impõe aos sujeitos do processo atuar com
lealdade, probidade, sem trair a confiança gerada nos outros sujeitos processuais em
razão de seu comportamento anterior. A preclusão lógica, como extinção de um poder
ou direito processual pela prática de uma conduta incompatível com o exercício desse
poder ou direito, exemplifica a vedação ao comportamento contraditório no processo.
Isso porque a conduta contraditória ostenta esse caráter justamente pela ocorrência da
preclusão. Assim, v.g., a prática de conduta correspondente ao exercício do direito de
recorrer é comportamento contraditório (e, portanto, vedado) em relação à aceitação
da sentença (fato jurídico que gera  a  preclusão lógica).  Dessa forma,  a  preclusão
lógica funciona como causa da vedação ao venire contra factum proprium. Por isso, a
prática de um ato processual implica a impossibilidade de praticar um outro ato com
ele logicamente incompatível. A preclusão lógica, então, é conseqüência da prática do
primeiro ato e não do segundo.
(TRF-4  -  ED:  50081156420104047100  RS  5008115-64.2010.4.04.7100,  Relator:
JORGE  ANTONIO  MAURIQUE,  Data  de  Julgamento:  10/12/2014,  PRIMEIRA
TURMA)

Conclui-se,  portanto,  que  a  UNIÃO  não  velou  pelas  próprias  regras

constantes  no  edital,  de  sorte  que  deve  ser  condenada  a  proceder a  entrega  de  um

aparelho tomógrafo, conforme previsto no edital de Chamamento Público nº 12/2020 ao

Hospital de Cirurgia, ainda que para isso tenha que realizar a aquisição de um novo

equipamento  ou,  resolvendo  a  obrigação  em  perdas  e  danos,  indenize  a  entidade

filantrópica em valor equivalente para que possa realizar a aquisição do tomógrafo ao

qual fazia jus segundo as normas editalícias

Note-se  que,  mesmo  que  alegue  já  haver  distribuído  todos  os  30  (trinta)

tomógrafos previstos no Edital, cabe à Administração Pública arcar com as despesas inerentes

à correção da prática do ato administrativo nulo, seja adquirindo um novo tomógrafo igual ou

equivalente, seja resolvendo a obrigação em perdas e danos, ou seja, transferindo à Fundação

de Beneficência Hospital de Cirurgia os recursos financeiros necessários para que adquira um

aparelho com especificações semelhantes às previstas no edital de chamamento público.
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3.1 – DOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO. INCONSISTÊNCIA
DAS RAZÕES  INVOCADAS PARA EXCLUSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO.
NULIDADE  DO  ATO  ADMINISTRATIVO  POR  AUSÊNCIA  DOS  MOTIVOS
DETERMINANTES

Outro ponto discutido na presente demanda e que integra sua causa de pedir diz

respeito aos motivos (e à motivação) do ato administrativo praticado pelo ministério da saúde

ao excluir o hospital de cirurgia do  rol de contemplados pelo programa de distribuição de

tomógrafos.

A parte autora, além de sustentar que tais motivos não poderiam ser invocados

pela União para desclassificá-la do processo seletivo, eis que à margem da legalidade diante

de  ausência  de  previsão  e  contrariedade às  normas  do  edital  (matéria  abordada no item

anterior), também argumenta que a motivação não possui amparo na realidade, tratando-se de

percepção baseada em dados parciais, bem como em dados desatualizados.

Através da análise dos autos, passamos a compilar o histórico de documentos em

que externados  os  motivos  invocados  pelo  Ministério  da  Saúde para  a  prática  do  ato  de

exclusão da FBHC da seleção pública, bem como os argumentos suscitados pela parte autora

em contraste:

Por  meio  de  notificação  materializada  no OFÍCIO  Nº

932/2020/DAET/CGAE/DAET/SAES/MS (ID  4058500.4575450),  enviado  pelo  Ministério

da Saúde ao Hospital de Cirurgia e à Secretaria de Estado da Saúde em 15 de dezembro de

2020,  quatro  meses  após  a  publicação  da  seleção  do  Hospital  de  Cirurgia  no  Edital  de

Chamamento Público nº 12/2020 (cf. documento juntado pela autora “Doc 10”, e e-mail de

encaminhamento  do  Ministério  da  Saúde  de  15/12/2020  no  “Doc.  09”),  o  órgão  federal

comunicou a FBHC a sua exclusão do processo seletivo público com a justificativa seguinte:

 

“Após análise preliminar realizada por esta Coordenação-Geral e liberada no

sítio do Ministério da Saúde em agosto de 2020, foi verificado que o hospital

possui um equipamento de Tomografia Computadorizada registrado no Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, o qual foi adquirido por meio do
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convênio 765777/2011 firmado com o Ministério da Saúde, ainda em execução.

Destaca-se  que  o  equipamento  entrou em funcionamento  no início  do  ano de

2019, segundo registros internos do MS.

Segundo o CNES[1], o estado de Sergipe possui 29 tomógrafos em uso, dos quais
19  atendem  SUS  e  10  não  atendem  ao  SUS.  O  IBGE[2]  estabelece  que  a
população  de  Sergipe  para  o  ano  de  2020  é  de  2.318.822  habitantes.
Considerando a relação de 1 tomógrafo para uma população de referência de
100.000  habitantes[3]  o  estado  já  possui  o  quantitativo  de  equipamentos
necessários  ao  atendimento  de  toda  sua  população,  pois  necessita  de  23
tomógrafos.  O  município  de  Aracaju  conta  com  13  tomógrafos  para  o  SUS,
portanto 68,4% dos tomógrafos estão na capital.

Ao realizar consulta aos Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar do
SUS (SIA-SIH/DATASUS) foi possível observar que nos anos de 2017, 2018, 2019
e  2020  a  Fundação  de  Beneficência  Hospital  de  Cirurgia  apresentou
procedimentos de exames de tomografia. A produção relativa aos anos de 2017 e
2018, provavelmente deve ter ocorrido por meio de contratação de terceiros para
a  realização  desses  procedimentos,  haja  vista  a  ausência  do  equipamento
instalado a partir do ano de 2019.

Por  possuir  tomógrafo  em  funcionamento,  o  MS  apurou  o  número  de
procedimentos  para  exames  de  tomografia  computadorizada,  em sua  base  de
dados  do  Sistema  de  Informações  Ambulatoriais  e  Hospitalares  –  SIASIH/
DATASUS. Foi encontrada produção, no período de 2017 a janeiro a agosto de
2020. O Quadro nº 01 informa a produção da Fundação de Beneficência Hospital
de Cirurgia. Informa-se que para essa ação em questão o Ministério da Saúde
estabeleceu a capacidade produtiva mínima para um equipamento de tomografia
computadorizada de 4.224 exames de tomografia/ano.

Quadro 01 - Número de exames de tomografia computadorizada da Fundação de
Beneficência  Hospital  de  Cirurgia  –CNES  nº  0002283,  período  de  2017  até
janeiro a agosto de 2020, SE

Exames de Tomografia 

2017  %       2018  %       2019   %       Jan-ago/2020 %

861 20,4       486  11,5      330  7,8            775        18,3
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Ao  verificar  o  número  anual  de  exames  de  tomografia  computadorizada  foi
possível constatar que o número realizado pela Fundação foi muito aquém do
esperado,  portanto  não  há  caracterização  de  necessidade  de  aumento  de
equipamento e sim de produção de exames, o que pode ser ocorrer apenas com o
aumento  de  horas/dia  de  atendimento.  A  Fundação  realizou,  considerando  o
programado para essa ação, no ano de 2017, 20,4%, em 2018, 11,5%, em 2019,
7,8 e de janeiro a agosto de 2020, 18,3%. Diante do exposto, dando ênfase que a
instituição adquiriu um equipamento instalado em 2019, por meio de convênio
firmado  com  o  Ministério  da  Saúde  e  ainda,  que  realiza  quantitativos  de
procedimentos de tomografia computadorizada muito inferior à capacidade do
equipamento, o Ministério da Saúde resolve excluir a Fundação de Beneficência
Hospital  de  Cirurgia  do  processo  seletivo  para  o  recebimento  do  Tomógrafo,
apesar da pontuação obtida pela instituição de 36 pontos.”

Em  síntese,  são  alegados  2  (dois)  motivos  pelo  Ministério  da  Saúde  para  a

exclusão:

a) o fato de a FBHC possuir outro equipamento de Tomografia Computadorizada

adquirido por meio do convênio 765777/2011 firmado com o Ministério da Saúde,

ainda em execução, o qual entrou em funcionamento no início do ano de 2019,

segundo registros internos do MS;

b)  o  fato  de  haver  apurado  que  o  número  de  procedimentos  para  exames  de

tomografia computadorizada realizados pela FBHC, segundo a base de dados do

Sistema de Informações Ambulatoriais e Hospitalares – SIASIH/ DATASUS, não

alcançou  a  capacidade  produtiva  mínima  para  um  equipamento  de  tomografia

computadorizada, de 4.224 exames de tomografia/ano;

Sobre  tais  alegações  em  específico,  a Fundação  de  Beneficência  Hospital  de

Cirurgia apresentou  diversos  argumentos,  registrados  em  pedido  de  reconsideração

protocolado perante o Ministério da Saúde por meio do Ofício 426/2020 –Jurídico/FBHC

(IDs 4058500.4575451 a 4058500.4575454), do qual extraímos os seguintes trechos:

–  o  tomógrafo  existente  no  Hospital  de  Cirurgia  (Convênio  Federal  nº
765.777/2011)  foi  adquirido  em2013  e  entregue  em  2016,  onde  esteve
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encaixotado na unidade. Foi instalado apenas em julho de 2019, por questões
adversas, uma das razões que resultaram na INTERVENÇÃO JUDICIAL do
Hospital de Cirurgia em novembro de 2018, a pedido do Ministério Público
Estadual;

– O aparelho de tomografia até  então  existente  no  Hospital  de  Cirurgia
pertencia  a  uma empresa terceirizada situada no próprio nosocômio,  que
prestava atendimento inconstante, o que resultou  na paralisação definitiva de
suas  atividades  em  meados  de  2018,  antes  mesmo  da  intervenção,  sendo
injusta a avaliação feita pelo Ministério da Saúde nesta ocasião;

– a reduzida produção histórica informada não reflete a realidade do Hospital
de  Cirurgia,  que  consiste  em  unidade  hospitalar  de  alta   complexidade
habilitada  para realizar cirurgias eletivas em especialidades diversas,  como
neurocirurgia, cirurgia  cardíaca, cirurgia  oncológica,  cirurgia  vascular,
urologia,ortopedia e cirurgia  geral,  frequentemente  exigindo a investigação
tomográfica em  seus pacientes, o que está registrados nas respectivas AIH’s–
autorização de internação hospitalar;

– a avaliação quantitativa do Ministério da Saúde talvez tenha se restringido à
produção ambulatorial do  exame de tomografia,  através  de  APAC’s, por ser
a última ferramenta de pesquisa  pelo do sistema  TABWIN/DATASUS, o qual
não  demonstra  a  produção  hospitalar do  exame inserida nas AIH, imensa
maioria dos exames realizados;

 – os  dados de produção na  tomografia  existente  no  Hospital  de  Cirurgia
apresentam 3719 exames  realizados no  período compreendido entre    janeiro
e agosto de 2020, divergindo consideravelmente dos 775 exames indicados na
avaliação do Ministério da Saúde;

 – a  produção  do  ano  de  2020, apesar  de expressiva, ainda não representa
a  verdadeira  demanda do  Estado  de  Sergipe, em razão do  represamento
de  exames ambulatoriais e eletivos decorrentes da pandemia do   coronavírus,
não  sendo   esta  uma  situação  exclusivamente  vivida  pelo  Hospital  de
Cirurgia;

Ao final, requereu ao Ministério da Saúde a reconsideração do ato de exclusão e

anexou diversos documentos.
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Diante do pedido de reconsideração feito pelo Hospital de Cirurgia, o Ministério

da  Saúde  encaminhou  o  OFÍCIO  Nº  7/2021/DAET/CGAE/DAET/SAES/MS  (ID

4058500.4575461) à Secretária Estadual de Saúde de Sergipe e à Interventoria Judicial da

FBHC,  com  cópia  para  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Aracaju,  COSEMS/SE,

CONASEMS, CONASS e ao Coordenador do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em

Sergipe,  através  do  qual solicitou  a  remessa  de  documentos  que  comprovassem  a

produção  do  Hospital  de  Cirurgia  relacionada  aos  procedimentos  de  tomografia

computadorizada no âmbito ambulatorial  e  hospitalar,  bem como a apresentação de

declaração apta a justificar a existência de demanda reprimida para a realização do

referido exame pelo nosocômio.

Em  resposta,  o  Hospital  de  Cirurgia  encaminhou  o  Ofício

015/2021–Jurídico/FBHC (ID 4058500.4575464), de cujo conteúdo se extrai:

“(…) 
Conforme narrado no Ofício nº 426/2020-FBHC, a produção de tomografia
no Hospital de Cirurgia não se restringe ao  serviço  ambulatorial,  registrado
no   sistema  SIA-SIH.   A  produção  hospitalar,   ou   seja,   em  paciente
internados  no  nosocômio,  é  registrada  através   do  SISTEMA   DE
INFORMAÇÕES   HOSPITALARES  DESCENTRALIZADO  -SIHD2  do
DATASUS, o qual contabilizou, até outubro, 593 (quinhentos e noventa e três)
exames no ano de 2020 (doc.  01).  Em relação aos  anos anteriores,  foram
realizados  229(duzentos  e  vinte  e  nove)  exames  em  2019(doc.  02)e
479(quatrocentos e setenta e nove) em 2018(doc.03).

Os demais   exames   feitos   no   aparelho   de   tomografia   da   FBHC
correspondem  à demanda  privada. Com isso,  a  produção até  o mês de
novembro/2020  alcançou  a  considerável  quantidade  5412   (cinco   mil
quatrocentos e doze) exames, cuja lista de pacientes segue em anexo(doc.
04).

Quanto à demanda reprimida, o Hospital de Cirurgia possui espera de 188
(cento e oitenta e oito) exames de  tomografia que  aguardam realização
desde  o mês de novembro. Também  atua  como  retaguarda  da rede  de
urgência, onde  se  encontra,  há  45  (quarenta  e  cinco)  dias, realizando,
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sozinho, o exame  de tomografia 24h na  região  metropolitana de  Aracaju
para  pacientes  SUS, em  razão  da  quebra  do equipamento do Hospital
Governador João Alves Filho, conforme documento em anexo (doc. 05).

Por  outro   lado,  convém  salientar  que   o   cadastro   de  tomógrafos
computadorizados  junto  ao  CNES encontra-se desatualizado, uma vez que
consta  equipamentos  de  tomografia  desativados,  não  podendo  ser
considerados no   quantitativo   total   de equipamentos, a   exemplo   do
GACGRUPO   DE   ALTA COMPLEXIDADE LTDA, CNES 6680062, empresa
que funcionava nas dependências do Hospital de Cirurgia cujo   aparelho foi
descontinuado em abril de 2019,  conforme laudo   de   descomissionamento
de equipamento em anexo(doc. 06).Além disso, há tomógrafos listados de uso
exclusivo  ocular,  outros  que  não estão  inseridos  em alta  complexidade ou
atendimento 24h, o que inviabiliza a assistência integral ao paciente.

No que se refere às cirurgias do aparelho circulatório, onde se enquadra a
cirurgia cardiovascular, a  tomografia se coloca como exame indispensável e
rotineiro, sendo expressiva, quase que absoluta, a produção da especialidade
neste estabelecimento de saúde nos anos de 2019 e 2020, conforme atesta o
quadro abaixo, extraído do DATASUS:

Movimento de AIH

Freqüência por Ano/mês processam segundo Proc realiz  SubGrup proc:  0406

Cirurgia do aparelho circulatório

Hospital SE (CNES)                             2019                                 2020           Total
0002232 HOSPITAL SANTA IZABEL                  3                                             1         
4
0002275 HOSPITAL SAO JOSE                           23                                           10       
33
0002283 HOSPITAL DE CIRURGIA                   1566                                        1020   
2586
0002534 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SERGIPE HUSE 92  59                  151
2421518 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO    1    0                      1    
2816210 HOSPITAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO    71      67            138
3225798 HOSPITAL DO CORACAO                     105           53                 158            
3559629 HOSPITAL REGIONAL DE PROPRIA              0             1                        1
6568343 HOSPITAL UNIV MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO 
DALTRO                                                                                      2            6               8
6901743 HOSPITAL REGIONAL DE ESTANCIA JESSE FONTES    0          2        2
Total                                                     1863                             1219               3082
FONTE: DATASUS,MS
SISTEMA DE INFORMAÇÕES
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A redução  no  número  de  procedimentos  realizados  em  2020  se  deve  à
suspensão das cirurgias eletivas e do atendimento ambulatorial em razão da
necessidade  de  enfrentamento  à  pandemia  do  coronavírus,  mediante
orientação do Ministério da Saúde, ratificada pela Lei Federal nº 13.992, de
22 de abril de 2020, não sendo essa uma situação exclusivamente vivida pelo
Hospital de Cirurgia.

Em  contrapartida  à  redução  na  produção  eletiva,  o  Hospital  de  Cirurgia
disponibiliza  para  o  SUS,  desde  o  mês  de  abril/2020,  20  (vinte)  leitos
exclusivos para a COVID-19 e 12 (doze) leitos exclusivos de enfermaria, o
que ratifica a necessidade de destinação de um novo tomógrafo, por ser um
exame primordial ao diagnóstico e acompanhamento do paciente acometido
com a doença.

É  plenamente  compreensível  que  o  Ministério  da  Saúde  precise  criar
estratégias  para  a  alocação  de  recursos.  No  entanto,  a  comprovada
importância do Hospital de Cirurgia para o Estado de Sergipe confere a este
estabelecimento  de  saúde  a  necessidade  de  alocação  do  tomógrafo  de  64
(sessenta  e  quatro)  canais,  em  conformidade  com  as  regras  do  Edital  de
Chamamento, tendo em vista se tratar de referência de alta complexidade
cardiológica  da  rede  estadual,  o  que  permitiria  a  realização  de  diversos
exames especializados que não são possíveis de realizar no tomógrafo de 16
(dezesseis) canais existente neste nosocômio.

Por  fim,  informamos  que  a  sala  destinada  para  a  implantação  do  novo
tomógrafo  está  completamente  pronta,  apenas  aguardando  a  entrega  e
instalação do equipamento contemplado, conforme fotografias abaixo.

                                (...)”
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(Grifo nosso)

Em novo expediente (ID 4058500.4575473 - OFÍCIO Nº 61/2021/DAET/CGAE/

DAET/SAES/MS), o Ministério da Saúde instou a Secretaria de Estado da Saúde - SES/SE a

apresentar resposta a novos questionamentos,  sob pena de exclusão do ente estadual e do

Hospital de Cirurgia do programa de doação dos tomógrafos. A SES-SE apresentou resposta

através do Ofício Externo n° 143/2021-SES.

Esse  novo  expediente  foi  respondido  pela  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  de

Sergipe,  através  do  Ofício  Externo  n°  143/2021-SES (ora  anexado),  mencionado  pelo

Ministério  da  Saúde  no  OFÍCIO  Nº  211/2021/DAET/CGAE/DAET/SAES/MS  (IDs

4058500.4575483  a  4058500.4575487),  no  qual  fundamentou  a  exclusão  definitiva  do

Hospital de Cirurgia do chamamento público. 

É  importante  salientar  que,  não  obstante  as  informações  prestadas  pela

Secretaria Estadual sejam mencionadas na decisão de exclusão do Hospital Filantrópico

do chamamento público, a análise da íntegra de seu conteúdo deixa claro que a Gestão

Estadual  do SUS, com quem   seria firmado o Termo de Compromisso decorrente do  

Edital,  confirma  as  informações  prestadas  pelo  Hospital  de  Cirurgia  acerca  de  sua

produtividade e da necessidade do equipamento para SUS sergipano. 

                                                                                                            

Com efeito, em resposta aos questionamentos do Ministério da Saúde acerca da

remessa de “documentos que comprovem a produção da Fundação de Beneficência Hospital

de Cirurgia, cadastrada no CNES: 0002283 e CNPJ: 13.016.332/0001-06, relacionada aos

procedimentos de tomografia computadorizada no âmbito ambulatorial e hospitalar”  e de

“Um documento que declare a existência de demanda reprimida para a realização desse

exame e que justifique a doação de um segundo equipamento para Fundação de Beneficência

Hospital de Cirurgia”, a Secretaria de Estado da Saúde informou:

“Esta Secretaria de Estado da Saúde-SES, anexando a documentação pertinente,
presta, complementarmente, as seguintes informações:
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Quanto a real produção do tomógrafo em operação no Hospital de Cirurgia
extrai-se do Sistema de Informação (  doc.01  ) que no período analisado (2017,  
2018, 2019 e parte de 2020) a unidade executou procedimentos diagnósticos
por tomografia para pacientes internados em montante muito semelhante ao
do número de atendimentos ambulatoriais; o que denota uma produção total
que  equivale  ao  dobro  do  que  se  colhe  no  Sistema  de  Informações
Ambulatoriais. 
                                                                                 
Ademais, ainda que a unidade não tenha atingido a produção esperada por
esse Ministério da    Saúde (de 4.224 exames de tomografia/ano por TC); há de  
se  considerar  que  a  sua  média  de    produção  não  foi  distante  da  média  
nacional  de produção de exames  por TC que é de 1.317 tomografias  por
unidade/ano; refletindo uma realidade de produção que, embora diferente da
Dinamarca e da Suíça (que realizam, respectivamente, 4653 e 4470 exames de
tomografia por TC/ano – https://stats.oecd.org/#), traduz uma produção que,
por diversos  fatores,  não  suprirá  a  totalidade  da  demanda  da  população
sergipana mesmo com ampliação de turnos de funcionamento no Hospital de
Cirurgia e/ou noutros equipamentos da rede.

Há de se considerar ainda que a unidade atravessou, nesse período, grande
turbulência  administrativa  –  que  que  culminou  com a  decretação  de  sua
intervenção –; sendo notória a perda de informações no Sistema de sua real e
efetiva produção.
Quanto  à  demanda  reprimida,  veja-se  que  existem 213  pacientes  em fila
aguardando a realização de tomografia (doc.02) a maioria deles aguardando
a realização de 3 ou 4 exames; mesmo tendo esta Secretaria de Estado da
Saúde firmado contrato para realização de tomografias junto à rede privada
não filantrópica (doc.03) e autorizado a ampliação da contratação do HC ao
seu limite operacional, em dezembro de 2019, conforme CI anexa (doc.04).
Ou seja: a existência de demanda reprimida para a realização de tomografias
é notória para esta Secretaria que não se resolve com a atual  capacidade
instalada.”

(grifo nosso)

Já  quanto  ao  questionamento  acerca  do  quantitativo  de  equipamentos  de

tomografia no Estado de Sergipe, a Secretaria prestou os seguintes esclarecimentos que levam

a ter uma melhor compreensão do status quo da disponibilização desse fundamental exame no

SUS sergipano:
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Por  fim,  anote-se  que  no  Cadastro  de  Informação  oficiais  do  SUS  (doc.05),

existiriam 30 Tomógrafos instalados no Estado de Sergipe; dos quais 20 serviriam

ao SUS e os outros 10 apenas à iniciativa privada.

Tal  informação,  entretanto,  por  não  estar  atualizada,  deixa  de  refletir  a

realidade operacional  do Sistema; pois,  dos 20 equipamentos que estariam

servindo ao SUS, apenas 7 estão   operacionais  , como demonstra o relatório de

produção anexo (doc.06).

De igual forma, dos 10 equipamentos que servem à iniciativa privada, apenas 8

estão operacionais (e desses, um realiza apenas tomografias oculares).

Ademais,  como  se  depreende  da  documentação  acostada  (  doc.06  ),  os  

tomógrafos existentes     apresentam produção oscilante (reflexo de problemas  

de  manutenção  que  interrompe  os  seus    funcionamentos)  gerando  

descontinuidade nos atendimentos.

Nessa  linha,  veja-se  que  também  a  rede  estadual  de  saúde  sofre  com  essa

descontinuidade, pois a reorientação da demanda da rede pública não pode ser feita

à rede privada com a urgência que a necessidade do paciente demanda.

Assim,  embora  o  número  total  de  tomógrafos  em operação  no  Estado  de

Sergipe seja de 15;    o SUS /SE conta apenas com 7, sendo, o do Hospital de  

Cirurgia o único instalado em entidade privada filantrópica com prioridade

na prestação de serviços complementares ao Sistema Público de    Saúde nos  

termos do § 1º do artigo 199 da CF”.

A respeito da proporção entre o número de tomógrafos e população atendida, um

dos fundamentos invocados pelo Ministério da Saúde para excluir o Hospital de Cirurgia do

processo seletivo,  a SES também traz informações relevantes, considerando o cômputo de

equipamentos efetivamente operantes no âmbito do SUS:

“Diante de tal  cenário; o  que de fato se apresenta ao Sistema Estadual  de

Saúde é uma relação (total) de 17 tomógrafos efetivamente existentes no estado

de  Sergipe  (muitos  deles  com produção  oscilante)  para  uma população  de

2.298.696 habitantes (o que dá 1 para cada 135.000 habitantes);  relação que
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cai  para uma relação de 1 para cada 328.000 habitantes  quando se  avalia

apenas os   equipamentos que atendem ao SUS  .

Assim, mesmo se considerarmos que cerca de 400.000 habitantes (fonte ANS)

possuem    planos de saúde ainda assim, o SUS Sergipe tem que atender 1,8  

milhões  de usuários  SUS em apenas 7 equipamentos (dos quais muitos  em

operação intermitente), revelando uma proporção   habitante/equipamento que  

justifica a implantação do tomógrafo do Hospital de Cirurgia.

   Vale ainda ressaltar que a proporção de tomógrafos instalados em Aracaju há  

de ser vista em   termos; pois, ao contrário do que ocorre noutros estados da  

Federação, nossa Capital é o único polo estadual do SUS; e como possui uma

localização geográfica central,  atrai  uma capacidade instalada que termina

por servir não somente à sua Região; mas a todo o Estado de Sergipe, eis que

está   acessível em menos de 90 min para cerca de 90% dos municípios  .”

Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde, em seu expediente encaminhado ao

Ministério  da Saúde solicitou ao órgão federal  que atendesse a  necessidade da população

sergipana  em  contar  com  mais  esse  equipamento  no  Hospital  de  Cirurgia  (UNACON  e

Hospital de Referência cardiológica do Estado de Sergipe, dentre outras especialidades) “  e  

que tem se demonstrado um importante apoio à Rede Estadual de Saúde e aos usuários do

SUS que não contam com nenhum   dos Tomógrafos que servem à rede privada”.  

Não  obstante  os  esclarecimentos  prestados,  e  mesmo  considerando  a

produtividade do tomógrafo informada e demais dados sobre o número de tomógrafos em

efetiva operação no SUS de Sergipe e a sua real proporção à população atendida, o Ministério

da  Saúde,  por  meio  do  OFÍCIO  Nº  211/2021/DAET/CGAE/DAET/SAES/MS  (IDs

4058500.4575483 a 4058500.4575487), tornou definitiva a exclusão da demandante do rol de

contemplados pelo programa de distribuição de tomógrafos, conforme se afere dos seguintes

excertos do referido expediente:
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(…)

Ainda vale a menção, a fim de finalizar a compilação de informações constantes

dos autos acerca dos motivos invocados pela União para exclusão da FBHC do certame, aos

argumentos trazidos pela parte autora em réplica juntada aos autos no ID 4058500.4798302.

“(...)
Noutra monta, ainda que as informações mencionadas fossem utilizadas como
critérios  de  priorização  para  entrega  do  tomógrafo,  como  faz  crer  a
REQUERIDA,  cumpre  trazer  à  baila  que  o  IMIP,  entidade  participante  do
certame cuja pontuação atingida foi  menor que a alcançada pelo Hospital de
Cirurgia,  consoante  se  avista  no  documento  de  ID  4575416,  recebeu  o
equipamento objeto do Chamamento Público em voga, apesar de possuir outros 3
(três) tomógrafos novos, condição atestada pela leitura da notícia acostada nesta
oportunidade, veiculada nas redes sociais da própria instituição:

(fotografia)                                     
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Ora, nobre julgador, se a UNIÃO FEDERAL, através do Ministério da Saúde,
embasa a exclusão da FBHC do certame na existência de outro equipamento já
existente na instituição, porque contemplou instituição hospitalar com pontuação
menor que a atingida pelo Hospital de Cirurgia, e que já possuía outros 3 (três)
equipamentos?

Como já mencionado, no caso do Hospital de Cirurgia, a pontuação alcançada
foi 36 pontos. Apenas mais 01 (um) estabelecimento de saúde alcançou a mesma
pontuação  que  a  FBHC,  o  Hospital  Dr.  Antônio  Luiz,  cadastrado  sob CNES
2409194, localizado em Natal/RN. O IMIP, localizado na cidade de Recife/PE,
atingiu somente 35 (trinta e cinco) pontos (ID 4575416).

 

Ainda assim, nota-se que a instituição com pontuação menor, detentora de maior
número  de  equipamento  do  que  a  FBHC,  obteve  a  alocação  do  tomógrafo
prevista no edital de Chamamento Público nº 12/2020.

Nessa linha de intelecção, nota-se que a inclusão de novos critérios de desempate
APÓS  A  PUBLICAÇÃO  DO  RESULTADO também  fere  os  princípios  da
LEGALIDADE  E  PUBLICIDADE, uma  vez  que  a  divulgação  do  resultado,
vinculada à previsão editalícia de obrigações aos selecionados converge para o
verdadeiro direito adquirido do administrado, o que merece a devida ressalva.

Em verdade,  necessário  destacar  a  total  falta  de  transparência  do  Edital  de
Chamamento Público nº 12/2020, porquanto ter excluído a FBHC sem publicar
qual  seria  a  instituição  substituta  para  recebimento  do  tomógrafo,  em  total
afronta  ao  item  9.5 do  Edital,  "na  eventualidade  descrita  no  item  9.4,  a
convocação  de  hospitais  do  cadastro  de  reserva  será  divulgada  em:
https://coronavirus.saude.gov.br/."

                                               

De início, o MPF entende que se faz necessário apresentar, ainda que brevemente,

algumas  considerações  a  respeito  do  acompanhamento  do  funcionamento  do  Hospital  de

Cirurgia desde a grave crise de gestão e desassistência à população que resultou na decretação

de sua  intervenção judicial  em 2018 pelo  Judiciário  Estadual  em Ação Civil  Pública  (nº

201810701344), movida pelo Ministério Público Estadual. Do mesmo modo, a correção de
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irregularidades constatadas em tal período é objeto de ação civil pública ainda em trâmite

perante esse Juízo, nos autos da Ação Civil Pública nº 0806156-10.2017.4.05.8500  movida

pelo MPF, demanda em que se vem acompanhando, há cerca de 3 anos, a adoção de

medidas pela nova gestão com a finalidade de reorganizar a administração, as finanças e

os serviços de saúde prestados pelo Hospital Filantrópico, cuja imprescindibilidade para

a população sergipana é evidente para quem vivencia  a realidade dessa  unidade da

federação.

De fato, é necessário contextualizar todo o recente histórico pelo qual passou a

entidade filantrópica e  a gradativa e visível  recuperação de suas  atividades no âmbito do

Sistema Único de Saúde. Como é sabido e vem sendo acompanhado nos autos das citadas

ações  judiciais  pelos  Ministérios  Públicos  Federal  e  Estadual,  respectivamente,  diversas

medidas vem sendo necessárias para escoimar achados irregulares em termos de contratações

de pessoal, contratos de serviços, equipamentos paralisados, convênios não cumpridos, dentre

tantos outros conhecidos fatos geradores da Intervenção Judicial ainda vigente na unidade de

saúde.

Tal contexto, conhecido na realidade sergipana –  porque ocupou e ocupa os meios

de imprensa  locais  e  impacta  o dia  a  dia  da  população –   é  uma premissa  sem dúvidas

necessária para analisar as informações levadas em consideração pelo Ministério da Saúde

para  fundamentar  a  exclusão  do  Hospital  de  Cirurgia  do  chamamento  público  e  da

consequente não alocação de um tomógrafo na unidade.

Os  rearranjos  pelos  quais  veio  passando  o  Hospital  e  os  resultados  positivos

colhidos, de forma gradual, nos últimos três anos, são fatos perceptíveis e nos permite melhor

compreender o porquê da baixa produtividade em tomografias apontada pelo Ministério da

Saúde nos anos de 2017, 2018 e 2019, sendo evidente, em 2020, já em meio a uma pandemia

que vem dilacerando o sistema de saúde, um palpável crescimento do número de exames já

realizados. Tal fato coincide, em verdade, com o momento da colocação em funcionamento do

único tomógrafo existente no Hospital de Cirurgia, aquele proveniente do Convênio Federal

nº 765777/2011.
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É também fato conhecido das  instituições  de Justiça e  divulgado na imprensa

local1 que o Hospital de Cirurgia, localizado em Aracaju, permaneceu, por diversos anos, com

um  tomógrafo  e  um  aparelho  de  ressonância  magnética,  adquiridos  no  ano  de  2016,

encaixotados, sendo esse um dentre os vários fatos graves perpetrados por gestões anteriores e

que ensejaram, como dito, a mencionada intervenção na fundação.

Com efeito,  segundo fiscalização  realizada  pela  Controladoria-Geral  da  União

(CGU)  em  julho  de  2017  (portanto,  antes  da  intervenção  judicial),  a  unidade  hospitalar

adquiriu e recebeu as máquinas sem a realização de todas as reformas necessárias para instalar

e preservar adequadamente o material, que se encontrava armazenado há mais de um ano sem

instalação. Já durante a intervenção judicial decretada no hospital, em 2019, a atual gestão

conseguiu colocar o tomógrafo em funcionamento, mas o equipamento apresentou problemas

com frequência e necessitava de substituição do tubo, peça mais cara do aparelho. 

Não foi por outro motivo que, já durante a Intervenção Judicial, a atual gestão do

Hospital buscou o Ministério Público Federal para viabilizar a colocação em funcionamento

dos aludidos aparelhos, dando passos para sanar irregularidade quanto ao não cumprimento do

Convênio 70735/2011, justamente aquele que ensejou a aquisição do único tomógrafo de que

hoje dispõe.

Essas tratativas e os esforços envidados pela intervenção e pela atual gestão da

FBHC resultou na assinatura, em novembro de 2019, de um termo de ajustamento de conduta

(TAC) com o Ministério Público Federal e com a empresa fabricante, a Philips Medical, para

regularizar  o  funcionamento  dos  dois  equipamentos:  o  tomógrafo  computadorizado  e  a

máquina de ressonância magnética.

A  colocação  em  funcionamento  desses  aparelhos,  de  elevadíssimo  custo,

necessitava  a  realização  de  consideráveis  gastos  pela  FBHC,  eis  que  o  abandono  dos

equipamentos  por  prolongados  anos,  em condições  inadequadas,  havia  causado danos em

1 https://infonet.com.br/uncategorized/cirurgia-possui-equipamentos-e-nao-tem-estrutura-para-usa-los/
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peças, necessidade de adaptações de engenharia nos locais de instalação e perda de garantias

contratuais pelas anteriores administrações do nosocômio.

Desse modo, conhecendo essa realidade, é perfeitamente compreensível que se

verifique uma baixa produtividade em exames de tomografia no Hospital de Cirurgia

nos anos de 2017, 2018 e 2019 e em parte do ano de 2020, eis que o tomógrafo necessitou

da  adoção   elevados  gastos  pela  unidade  de  saúde,  já  durante  a  intervenção,  para

regularizar  convênios descumpridos pelas anteriores gestões, o que só pôde ser feito de

forma gradativa, uma vez que o tomógrafo somente foi efetivamente instalado no ano de

2019, quando realizadas manutenções preventivas pela fabricante, mas, como já dito,

apresentou problemas  de  funcionamento,  dado ao  longo  tempo em que  permaneceu

encaixotado  de  forma  inadequada,  gerando  danos. Tal  só  pôde  ser  corrigido  com  a

celebração do acordo junto à fabricante, através do mencionado Termo de Ajustamento de

Conduta, com prazo de regularização referente ao tomógrafo previsto para o fim de janeiro de

2020, quando foi trocada a peça pela fabricante Philips Medical (recorde-se que se trata de

importação) e realizados os serviços in loco, próprios dessa substituição (assistência técnica).

Logo em seguida, adveio a pandemia, com a redução/paralisação dos atendimentos eletivos e

mesmo (diga-se)  de  atendimentos  prioritários,  dados  os  seguidos  colapsos  do  sistema de

saúde.

Diga-se,  inclusive,  que  mesmo  antes  da  troca  da  referida  peça  obtida  com  a

assinatura do TAC, quando a atual gestão do Hospital de Cirurgia conseguiu colocar seu único

tomógrafo  em  funcionamento,  esse  foi  o  único  equipamento  de  tomografia  em  hospital

filantrópico a “cobrir” as necessidades do SUS quando, por exemplo, o tomógrafo do HUSE –

Hospital de Urgência de Sergipe (maior hospital geral do Estado) quebrou, como se costuma

noticiar sempre que ocorre essa desassistência:

“Tomógrafos do Huse continuam quebrados

 Publicado em 11 de Dezembro de 2019

Os tomógrafos do Hospital de Urgência de  Sergipe (Huse), em Aracaju, voltaram a

apresentar problemas técnicos. As máquinas estavam sem funcionar desde o último dia
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4.  Em nota  divulgada  na  noite  de  ontem,  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  (SES),

informou que o tomógrafo do Pronto Socorro voltou a funcionar após a substituição de

uma  peça,  mas,  para  não  sobrecarregar  o  equipamento  e  para  garantir  100%  da

assistência  aos  pacientes,  alguns  exames  continuarão  sendo  feitos  pelas  empresas

contratadas, como a Clinrad e o Hospital Cirurgia. Em relação ao segundo tomógrafo,

no Centro de Oncologia, a SES Saúde informa que já está em tratativas com a Empresa

Siemens, fabricante do aparelho, e em breve terá mais informações sobre prazos para

funcionamento. 

Na segunda-feira,  a representante da ONG Mulheres de Peito, Sheila Galba, voltou a

criticar  o  Governo  de  Sergipe  pela  reincidência  do  caso  e  suspensão  por  tempo

indeterminado do acolhimento às pessoas usuárias do sistema. Conforme destacado na

semana passada, a direção hospitalar tem realizado um serviço de triagem, quando os

pacientes  com  quadro  clinico  mais  grave  são  encaminhados  prioritariamente  às

dependências da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (HC), também situado

na capital sergipana. Para Galba, esse tipo de ação paliativa deveria ser adotado pelo

Estado  apenas  em  situações  consideradas  extremas.  Acontece  que,  segundo

contabilidade negativa realizada pela ONG, essas transferências já foram registradas

em  quatro  oportunidades  em  menos  de  um  ano.

 "Esse tipo de problema é constante, para a nossa tristeza e preocupação. A impressão

que passa é que tornou uma situação normal e o governo não age para mudar essa

realidade. Os dois aparelhos estão quebrados, sem funcionar. E há um terceiro que está

encaixotado, de 64 canais, há mais de um ano. Só existem apenas três aparelhos (de 64

canais) desses no estado. E eles ainda estão terceirizando o serviço. O tomógrafo, além

de propiciar a detecção do tipo de câncer e o seu estágio, auxilia no planejamento da

radioterapia  do  paciente",  declarou.  A  S  ES  informou  que,  apesar  da  paralisação  

temporária  do  serviço  no  Huse,  não  houve  desassistência  aos  pacientes,  pois  os

exames  estavam  sendo  realizados  no  Hospital  Cirurgia.

Já na manhã de ontem foi  a  vez  de uma jovem de 30 anos de idade,  vítima de um

atentado no último dia 02, também se queixar do problema. Ela foi vítima de um assalto

em um ônibus da linha Santa Maria/Mercado quando foi baleada na cabeça e perdeu a

visão  de  um  dos  olhos.  De  acordo  com  a  denunciante,  por  falta  de  procedimento

hospitalar, a bala permanece alojada na face dela. Os familiares alegam que a paciente

necessita enfrentar um procedimento cirúrgico destinado à retirada da bala, mas antes

disso é preciso realizar uma tomografia.  
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https://www.jornaldodiase.com.br/noticias_ler.php?id=44382&t=tomografos-do-huse-

continuam-quebrados

Todo esse histórico foi realizado para que esse Juízo possa ter conhecimento

de que, dentro dessa perspectiva, é compreensível que os números frios extraídos dos

sistemas informatizados do Ministério da Saúde possam passar a impressão de que seria

dispensável um novo tomógrafo na unidade e, por consequência, para o SUS que atende

a maior parte da população sergipana, quando é evidente para aqueles que convivem e

labutam com o direito à saúde no sistema de justiça desse Estado que não é.

Nota-se que,  mesmo analisando os  números,  a  Secretaria  de Estado da Saúde

aportou  dados  que  robustecem esses  argumentos,  já  que  demonstrou  que  o  Ministério  da

Saúde estava considerando, inicialmente, apenas as tomografias realizadas nos atendimentos

ambulatoriais, sem considerar os exames realizados nos pacientes internados, o que causava

grande distorção na aferição da produtividade, já que o Cirurgia presta diversos serviços de

alta complexidade ao SUS sergipano. Destacamos:

“Quanto a real produção do tomógrafo em operação no Hospital de Cirurgia
extrai-se do Sistema de Informação (  doc.01  ) que no período analisado (2017,  
2018, 2019 e parte de 2020) a unidade executou procedimentos diagnósticos
por tomografia para pacientes internados em montante muito semelhante ao
do número de atendimentos ambulatoriais; o que denota uma produção total
que  equivale  ao  dobro  do  que  se  colhe  no  Sistema  de  Informações
Ambulatoriais.”

Ademais, outro esclarecimento de grande relevância foi apontado pela Secretaria

Estadual de Saúde quando pôs em evidência que, quando o Hospital de Cirurgia conseguiu

regularizar seu tomógrafo (após o cumprimento do TAC e substituição da peça com a empresa

Philips),  mesmo considerando o impacto da pandemia (que reduz os procedimentos eletivos

ou os suspende, impactando negativamente a produtividade), a unidade de saúde não divergiu

da  produtividade  média  dos  tomógrafos  no  Brasil  (ou  seja,  essa  é,  possivelmente,  a

produtividade  média  dos  tomógrafos  existentes  nos  Hospitais  que  o  Ministério  da  Saúde
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manteve no chamamento público, não havendo motivo para tratar de forma diferente apenas o

Hospital de Cirurgia). Vejamos:

                                                                                 
“Ademais, ainda que a unidade não tenha atingido a produção esperada por
esse Ministério da    Saúde (de 4.224 exames de tomografia/ano por TC); há de  
se  considerar  que  a  sua  média  de    produção  não  foi  distante  da  média  
nacional  de produção de exames  por TC que é de 1.317 tomografias  por
unidade/ano; refletindo uma realidade de produção que, embora diferente da
Dinamarca e da Suíça (que realizam, respectivamente, 4653 e 4470 exames de
tomografia por TC/ano – https://stats.oecd.org/#), traduz uma produção que,
por diversos  fatores,  não  suprirá  a  totalidade  da  demanda  da  população
sergipana mesmo com ampliação de turnos de funcionamento no Hospital de
Cirurgia e/ou noutros equipamentos da rede.”

Há de se considerar ainda que a unidade atravessou, nesse período, grande
turbulência  administrativa  –  que  culminou  com  a  decretação  de  sua
intervenção –; sendo notória a perda de informações no Sistema de sua real e
efetiva produção.

O gestor  estadual  do  SUS ainda  deixou  claro  que  a  necessidade  de  mais  um

tomógrafo  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  em  Sergipe  é  fato  notório,  como

efetivamente é, como destacado pelo MPF linhas acima:

Quanto  à  demanda  reprimida,  veja-se  que  existem 213  pacientes  em fila
aguardando a realização de tomografia (doc.02) a maioria deles aguardando
a realização de 3 ou 4 exames; mesmo tendo esta Secretaria de Estado da
Saúde firmado contrato para realização de tomografias junto à rede privada
não filantrópica (doc.03) e autorizado a ampliação da contratação do HC ao
seu limite operacional, em dezembro de 2019, conforme CI anexa (doc.04).
Ou seja: a existência de demanda reprimida para a realização de tomografias
é notória para esta Secretaria que não se resolve com a atual  capacidade
instalada.”

Essa carência da população sergipana por esse imprescindível equipamento fica

escancarada quando analisamos os seguintes dados prestados pela Secretaria de Estado da
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Saúde, mas deliberadamente ignorados pelo Ministério da Saúde quando decidiu por manter a

exclusão do Hospital de Cirurgia do chamamento Público. Com efeito, o SUS sergipano conta

com apenas 7 tomógrafos operacionais para atender a toda a sua população e não 20, como

considerou o órgão federal, se  ndo o do Hospital de Cirurgia o único instalado em entidade  

privada  filantrópica  com  prioridade  na  prestação  de  serviços  complementares  ao

Sistema Público de    Saúde nos termos do § 1º do artigo 199 da CF    (demais estão em  

entidades  privadas com fins lucrativos)  :  

“Por  fim,  anote-se  que  no  Cadastro  de  Informação  oficiais  do  SUS  (doc.05),

existiriam 30 Tomógrafos instalados no Estado de Sergipe; dos quais 20 serviriam

ao SUS e os outros 10 apenas à iniciativa privada.

Tal  informação,  entretanto,  por  não  estar  atualizada,  deixa  de  refletir  a

realidade operacional  do Sistema; pois,  dos 20 equipamentos que estariam

servindo ao SUS, apenas 7 estão   operacionais  , como demonstra o relatório de

produção anexo (doc.06).

De igual forma, dos 10 equipamentos que servem à iniciativa privada, apenas 8

estão operacionais (e desses, um realiza apenas tomografias oculares).

Ademais,  como  se  depreende  da  documentação  acostada  (  doc.06  ),  os  

tomógrafos existentes     apresentam produção oscilante (reflexo de problemas  

de  manutenção  que  interrompe  os  seus    funcionamentos)  gerando  

descontinuidade nos atendimentos.

Nessa  linha,  veja-se  que  também  a  rede  estadual  de  saúde  sofre  com  essa

descontinuidade, pois a reorientação da demanda da rede pública não pode ser feita

à rede privada com a urgência que a necessidade do paciente demanda.

Assim,  embora  o  número  total  de  tomógrafos  em operação  no  Estado  de

Sergipe seja de 15;    o SUS /SE conta apenas com 7, sendo, o do Hospital de  

Cirurgia o único instalado em entidade privada filantrópica com prioridade

na prestação de serviços complementares ao Sistema Público de    Saúde nos  

termos do § 1º do artigo 199 da CF”.

Além disso, considerando as peculiaridades do SUS sergipano e a configuração

geográfica  do  Estado,  a  proporção  entre  o  número  de  tomógrafos  e  população  atendida
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considerada pelo Ministério da Saúde para afirmar peremptoriamente que nossa população

não necessita de mais um tomógrafo foi equivocada. Isso porque é sabido que a maior parte

da  capacidade  instalada  está  concentrada  em Aracaju  e  que  é  nesse  município  que

acontece  a  esmagadora  maioria  dos  atendimentos  de  alta  complexidade,  atendendo,

portanto, não à demanda de sua “região de saúde” e sim de todo o Estado de Sergipe

praticamente:

“Diante de tal cenário; o que de fato se apresenta ao Sistema Estadual de Saúde é

uma relação (total) de 17 tomógrafos efetivamente existentes no estado de Sergipe

(muitos deles com produção oscilante) para uma população de 2.298.696 habitantes

(o que dá 1 para cada 135.000 habitantes); relação que cai para uma relação de 1

para cada 328.000 habitantes quando se avalia apenas os    equipamentos que  

atendem ao SUS.

Assim, mesmo se considerarmos que cerca de 400.000 habitantes (fonte ANS)

possuem    planos de saúde ainda assim, o SUS Sergipe tem que atender 1,8  

milhões  de usuários  SUS em apenas 7 equipamentos (dos quais muitos  em

operação intermitente), revelando uma proporção   habitante/equipamento que  

justifica a implantação do tomógrafo do Hospital de Cirurgia.

   Vale ainda ressaltar que a proporção de tomógrafos instalados em Aracaju há  

de ser vista em   termos; pois, ao contrário do que ocorre noutros estados da  

Federação, nossa Capital é o único polo estadual do SUS; e como possui uma

localização geográfica central,  atrai  uma capacidade instalada que termina

por servir não somente à sua Região; mas a todo o Estado de Sergipe, eis que

está   acessível em menos de 90 min para cerca de 90% dos municípios  .”

Por  todas  essas  razões,  entende-se  que,  também  quanto  ao  requisito  do  ato

administrativo  “motivo”,  deve  ser  corrigida  a  exclusão  do  Hospital  de  Cirurgia  do

chamamento  público  pelo  Poder  Judiciário  como requerido  pela  parte  autora,  para  alocar

nessa  unidade  de  saúde  um  novo  tomógrafo  nos  termos  para  os  quais  originariamente

selecionada.
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Isso porque, como é sabido, são requisitos do ato administrativo a competência ou

sujeito, a finalidade, a forma, o motivo ou causa e o objeto ou conteúdo.  

Odete Madauar2 leciona que o motivo são as circunstâncias de fato e os elementos

de direito que provocam e precedem a prática do ato administrativo.

Em complemento, citamos Dirley da Cunha Júnior3, para quem o motivo é a razão

ou  circunstância  de  fato  ou  de  direito  que  autoriza  ou  determina  a  prática  do  ato

administrativo. Cuida-se de situação do mundo real geradora da atuação administrativa.

Dando sequência, Cunha Júnior aduz: “É nulo o ato administrativo sem motivo. Em

face do art. 2º, parágrafo único, alínea d, da Lei Nº 4.717/65 (lei da ação popular), a inexistência

dos motivos  se  verifica quando a  matéria de  fato  ou de  direito  em que se  fundamenta o ato,  é

materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido.”

Por  sua  própria  essência,  o  elemento  motivo,  quando  não  existe  ou  não

corresponde ao alegado,  não pode ser  sanado.  O vício  pode estar  no pressuposto de fato

(quanto se constatar a inexistência do fato) ou no pressuposto de direito (hipótese em que

embora o fato exista, foi enquadrado erroneamente na norma legal). 

Importante  observar,  nessa  matéria,  a  Teoria  dos  Motivos  Determinantes,  de

acordo com a qual os atos administrativos vinculam-se ao motivo dado pela administração

pública para sua prática.      

                                                          

Com  efeito,  de  acordo  com essa  teoria,  adotada  no  ordenamento  brasileiro,  a

validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se

inexistentes implicam a sua nulidade4. 

2 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Modelo. 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2004, pág. 161.
3 CUNHA JUNIOR, Dirley. Curso de Direito Administrativo, Editora Podium, 7ª edição, pág. 110.
4https://jus.com.br/artigos/27617/o-motivo-a-motivacao-dos-atos-administrativos-e-a-teoria-dos-motivos-
determinantes-a-luz-da-jurisprudencia-do-stj#:~:text=Ainda%20relacionada%20a%20mat%C3%A9ria
%20aqui,falsos%2C%20implicam%20a%20sua%20nulidade.
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Essa teoria tem sido amplamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça que já

esclareceu que a invalidação dos atos administrativos pela teoria dos motivos determinantes

dá-se não apenas quando os motivos elencados não existiram ou eram falsos, mas também

quando deles não advier a necessária coerência da fundamentação exposta com o resultado

obtido com a manifestação de vontade da Administração Pública5. 

Nesse sentido, transcreve-se excerto da referida Corte Superior:

Há  direito  líquido  e  certo  ao  apostilamento  no  cargo  público  quando  a

Administração Pública impõe ao servidor empossado por força de decisão liminar

a necessidade de desistência da ação judicial como condição para o apostilamento

e, na sequência, indefere o pleito justamente em razão da falta de decisão judicial

favorável  ao  agente.  O  ato  administrativo  de  apostilamento  é  vinculado,  não

cabendo  ao  agente  público  indeferi-lo  se  satisfeitos  os  seus  requisitos. O

administrador está vinculado aos motivos postos como fundamento para a

prática  do  ato  administrativo,  seja  vinculado  seja  discricionário,

configurando vício de legalidade – justificando o controle do Poder Judiciário

– se forem inexistentes ou inverídicos, bem como se faltar adequação lógica

entre as razões expostas e o resultado alcançado, em atenção à teoria dos

motivos  determinantes. Assim,  um  comportamento  da  Administração  que

gera  legítima  expectativa  no  servidor  ou  no  jurisdicionado  não  pode  ser

depois utilizado exatamente para cassar esse direito, pois seria, no mínimo,

prestigiar a torpeza, ofendendo, assim, aos princípios da confiança e da boa-

fé objetiva, corolários do princípio da moralidade. (STJ. MS 13.948-DF, Rel.

Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/9/2012). 

                                                                           

Note-se que o citado entendimento tem dupla aplicação no caso em apreço, seja

pela vertente da ausência dos motivos do ato praticado pelo Ministério da Saúde ao excluir a

FBHC, eis que comprovada a inconsistência dos dados utilizados pelo órgão federal, seja pela

vertente da ofensa à boa -fé e à confiança, eis que a classificação obtida pela FBHC, com a

5https://jus.com.br/artigos/27617/o-motivo-a-motivacao-dos-atos-administrativos-e-a-teoria-dos-motivos-
determinantes-a-luz-da-jurisprudencia-do-stj#:~:text=Ainda%20relacionada%20a%20mat%C3%A9ria
%20aqui,falsos%2C%20implicam%20a%20sua%20nulidade.
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mais alta pontuação (só alcançada por outro hospital candidato), a levou, inclusive, a realizar

gastos de preparação dos locais para instalação dos equipamentos, eis que cumpridos todos os

requisitos previstos no edital e em conformidade com a classificação divulgada pela gestão

federal.

                   

É  de  fundamental  importância  ter  em sempre  em mente,  quanto  ao  objeto  da

presente ação, que não estamos diante uma demanda que mereça uma análise fria de dados e

de análise meramente formal de registros em sistemas informatizados, como parece ter sido a

análise do Ministério da Saúde quando manteve a exclusão da FBCH da seleção, ao afirmar

simplesmente que “a responsabilidade de atualização do SCNES, incluindo equipamentos

que prestam ou não atendimento ao SUS, é do gestor estadual,  municipal ou do Distrito

Federal”  (IDs  4058500.4575483  a  4058500.4575487),,  como  se  concluísse  que,  pouco

importa que o SUS sergipano tenha apenas, de fato, 7 tomógrafos operacionais para atender a

toda a população usuária do SUS, uma vez que seguiria utilizando dados meramente formais,

ainda  que  equivocados,  para  aferir  se  a  população  precisa  ou  não  precisa  de  um  novo

equipamento.

Ora, não estamos diante de uma demanda meramente patrimonial, a discutir se a

FBHC perdeu, com sua exclusão, um equipamento de altíssimo valor que passaria a integrar

sua estrutura . Olvida-se que, mediante termo de compromisso com a Gestão Federal, a FBHC

estaria  recebendo tal  alocação para prestar serviços no âmbito do SUS e que,  portanto,  o

destinatário do benefício advindo da doação do maquinário nada mais é do que a população de

Sergipe. Pessoas que sabidamente sofrem com as agruras da interrupção do funcionamento

dos tomógrafos existentes no SUS sergipano e para as quais é óbvio ululante a necessidade de

um  novo  tomógrafo  no  Hospital  de  Cirurgia,  repita-se,  única  unidade  filantrópica

contratualizada com o gestor  estadual do SUS a possuir  um equipamento desse tipo para

atender a população (demais são entidades privadas com fins lucrativos).

Registre-se,  ainda,  que  toda  essa  digressão  sobre  a  produtividade  do  único

tomógrafo alocado no Hospital de Cirurgia e da necessidade (demanda reprimida) da alocação

do novo tomógrafo apenas foi realizada porquanto foram os motivos usados pelo Ministério

da Saúde para excluir a entidade do chamamento público. Apesar disso, necessário sinalizar
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que no entendimento do MPF, externado no item anterior do presente parecer, é que a

exclusão por tais  motivos  ocorreu  à  margem do  edital  e,  portanto,  de  forma ilegal,

merecendo correção pelo Poder Judiciário Federal.

Além disso, não deixa de chamar atenção a deficiência em termos de transparência

em tal seleção pública, que nem mesmo no curso da presente demanda chegou a ser suprida

por completo. Com efeito, um dos motivos alegados pelo Ministério da Saúde para excluir a

FBHC do certame foi o fato de que esta já possuía outro tomógrafo. Também foram invocados

dados de produtividade e da proporção entre  o quantitativo de tomógrafos no Estado e a

população a ser atendida. 

Ora, justamente porque a medição de tais requisitos não está no edital de seleção,

não sabemos a situação dos demais selecionados, mantidos no chamamento público mesmo

quando atingida pontuação inferior ao Hospital de Cirurgia. Com efeito, em sua réplica ( ID

4058500.4798302), a FBHC trouxe aos autos informações e fotografias publicadas em rede

social de outra entidade filantrópica selecionada pelo Ministério da Saúde, que com a nova

alocação de tomógrafo passou a ostentar o quantitativo de 03 (três). 

É justamente porque não há a publicação da avaliação dos mesmos critérios que o

Ministério da Saúde rigorosamente aplicou ao Hospital de Cirurgia (número de tomógrafos,

produtividade nos 4 anos anteriores, proporção população/nº de tomógrafos) que não sabemos

se  essas  entidades  selecionadas  alcançaram  todos  esses  números  ou  estão  em  situação

semelhante a FBHC (note,-se, com as ressalvas acima feitas sobre sua peculiar situação de

interveção). E não há essa publicação detalhada, o que seria o mínimo numa seleção pública

regida pela publicidade, impessoalidade e transparência, justamente porque tais critérios não

estão no edital e não integram as etapas do processo seletivo, o que foi pontuado pelo MPF no

item anterior.

Por  todos  esses  motivos,  entende-se  que  também  quanto  ao  requisito  do  ato

administrativo “motivo” deve a exclusão da FBHC ser corrigida pelo Poder Judiciário, como

requerido  pela  parte  autora,  para  alocar  nessa  unidade  de  saúde um novo tomógrafo  nos

termos para os quais originariamente selecionada.

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br

36/37



 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado de Sergipe
 Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão

3. DA CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  manifesta-se  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Por fim, ressalva que, caso Vossa Excelência entenda necessária dilação probatória, que

podem ser colhidos depoimentos pessoais da gestora estadual do SUS e da intervenção em exercício

no Hospital de Cirurgia.

Aracaju/SE, na data de inclusão eletrônica

[Assinado Eletronicamente]

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO

Procuradora da República
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