
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PATOS DE MINAS/MG

GESTAÇÃO HABITUAL – URGÊNCIA 

Autos no 5002603-41.2020.8.13.0480

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

nos autos da Tutela Cautelar Antecedente em epígrafe,

nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil, vem

apresentar  o  PEDIDO  PRINCIPAL relativo  ao  pleito

acautelatório em trâmite, acrescido de PEDIDO DE TUTELA

ANTECIPADA, em desfavor do ESTADO DE MINAS GERAIS, do

MUNICÍPIO  DE  PATOS  DE  MINAS  e  do  HOSPITAL  SÃO  LUCAS
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LTDA.,  dantes  qualificados,  nos  termos  a  seguir

alinhavados.

Inicialmente destaque-se que o peticionamento é

tempestivo  porque  sequer  fora  analisado  o  pedido

cautelar até o presente momento, não se iniciando, por

conseguinte, o prazo de trinta dias estipulado em lei.

I – DOS FATOS

Reiteram-se  os  termos  da  exordial,  ora

acrescendo-se  que  o  descumprimento  das  medidas

sanitárias exigidas por lei vem sendo costumeiro pelo

requerido há muito tempo, como se depreende dos laudos

de inspeção ora anexados.

Ademais, no dia 16 de julho de 2020 chegou ao

conhecimento da Promotoria, através da Notícia de Fato

MPMG  0480.20.000779-1,  lastreada  em  representação  de

PAULO ROBERTO CAIXETA, que o HSL deixou os pacientes de

nefrologia desprovidos de qualquer assistência médica,

observe-se:
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Logo em seguida, recebeu-se a informação de que um

médico do HSL vinha atendendo pacientes normalmente, muito

embora estivesse com resultado positivo para COVID-19, ciente

de tal circunstância:
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Aos  20  de  julho  aportou  na  Curadoria  da  Saúde,

através do ofício FHEMIG/HRAD/DIH n. 18/2020 a notícia de que

o HSL havia paralisado o atendimento das gestantes de risco

habitual, sobrecarregando os serviços do HRAD, colocando em

risco real as parturientes e seus nascituros, o que fora

reiterado através do ofício FHEMIG/HRAD/DIH n. 20/2020, após

insucesso  das  tratativas  da  Superintendência  Regional  de

Saúde durante a semana. Anote-se:
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Destarte, a situação do Hospital São Lucas

Ltda.  somente  se  agrava,  gerando  grande  risco  à

saúde  dos  cidadãos  desta  Macrorregião  de  Saúde

Noroeste que dependem de sua atividade, por ser o

único aparelho contratado pelo gestor, a saber, o

Município de Patos de Minas, como fruto da pactuação

com os outros trinta e dois municípios da Macro.

Além disso, as alegações do HSL no sentido

de  que  as  falhas  no  serviço  advinham  da

insuficiência  dos  recursos  repassados  esvaíram-se

quando não conseguiu demonstrar tal fato ao Estado

em atendimento à recomendação ministerial, a qual

não fechou os olhos à realidade de que a tabela SUS

está  defasada,  registrando-se  que  nem  mesmo

posteriormente  o  HSL  conseguiu  demonstrar  o

desequilíbrio contratual em seu desfavor, a ponto de

não requerer sua rescisão:
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Não  resta,  por  conseguinte,  alternativa  à

propositura destes pedidos principal e liminar.

II - DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

Conforme exposto acima, a ausência de prestação de

serviços de saúde à gestação de risco habitual pelo Hospital

São  Lucas  Ltda.  está  colapsando  o  sistema  público  nesta

região estendida de saúde.

Por  conseguinte,  mostra-se  necessária  a  tempestiva

atuação da Justiça, objetivando assegurar a devida adoção de

medidas  concretas  de  proteção,  sendo  certo  que  prestação

jurisdicional  tardia  não  é  Justiça,  mas  “injustiça

manifesta”.

Dessa  forma,  a  demora  fisiológica  do  processo  é

suficiente para que, ao final do longo iter processual, ainda

que  seja  julgado  procedente  o  pedido,  o  mesmo  não  tenha

qualquer utilidade prática, a caracterizar, assim, verdadeira

denegação do acesso à Justiça, com prejuízo do disposto no

art. 5º, XXXV, da CR/88.

Destarte, mostra-se patente o perigo de dano (art.

300,  caput,  CPC/2015)  a  justificar  deferimento  da  medida

jurisdicional  imediatamente,  a  fim  de  assegurar  a  saúde

pública.

18

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
RODRIGO DOMINGOS TAUFICK (assinado em 28/07/2020)

Peça de ID: 166710279
 (Petição)   pág. 18 de 22



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

De outro lado, a probabilidade do direito (art. 300,

caput, CPC/2015) está demonstrada pelos documentos acostados

à presente inicial, sendo inquestionável a presente demanda.

Está,  assim,  a  tutela  de  urgência  vocacionada  à

efetividade  do  processo  e  tem  como  finalidade  precípua

impedir ou reduzir o ônus da demora processual ao permitir um

provimento satisfativo, ainda que provisoriamente.

Reitera-se nesta oportunidade todo o teor da inicial

quanto à situação sanitária do HSL, devidamente demonstrada

por laudos da VISAM.

Saliente-se  que,  segundo  as  últimas  informações

recebidas, ainda está em fase de tratativas a renovação do

contrato  entre  o  Município  de  Patos  de  Minas  e  o  HSL,

gerando-se maiores incertezas à conjuntura já por demasiado

complexa. 

Portanto, pugna o Ministério Público pela tutela de

urgência antecipada consistente em determinação judicial para

que o MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS:

2.1) promova, no prazo de 90 (noventa) dias, inaudita

altera  parte,  a  contratualização  de  outro  prestador  para

todos  os  serviços  ora  executados  pelo  Hospital  São  Lucas

Ltda.,  nos limites integrais do negócio jurídico até então

vigente com o HSL, suspendendo-se no curso deste processo o

contrato firmado com o Hospital São Lucas Ltda., se vigente,

ou  proibindo-se  sua  renovação,  se  ainda  em  trâmite  as

respectivas tratativas, sob pena de crime de desobediência e
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bloqueio judicial de recursos em conta pública, determinando-

se ao Hospital São Lucas LTDA. que mantenha integralmente

suas  atividades  até  a  relocação  completa  dos  serviços  de

saúde pelo Estado e o Município requeridos. Deferido este

pleito, ficará prejudicado o pedido cautelar ainda pendente

de julgamento. 

2.2) INDEPENDENTEMENTE DAS DECISÕES LANÇADAS QUANTO

AOS PEDIDOS  CAUTELAR E DE  TUTELA ANTECIPADA DO ITEM 2.1,

promova, no prazo de 48h (quarenta e oito horas),  inaudita

altera  parte,  a  contratualização  de  outro  prestador  de

serviços para atendimento das gestantes com risco habitual,

nos limites integrais do negócio jurídico até então vigente

com o HSL, suspendendo-se no curso deste processo o contrato

firmado com o Hospital São Lucas Ltda. quanto a este tópico,

se  vigente,  ou  proibindo-se  sua  renovação,  se  ainda  em

trâmite  as  respectivas  tratativas,  sob  pena  de  crime  de

desobediência  e  bloqueio  judicial  de  recursos  em  conta

pública.

Postula-se ainda, neste cenário de tutela antecipada,

seja determinado ao ESTADO DE MINAS GERAIS promova os ajustes

necessários  nos  sistemas  de  redes  e  regulação  desta

macrorregião, adequando-o à situação transitória, de modo que

os pacientes não fiquem sem a assistência devida. 

Registre-se  que  os  serviços  de  oncologia  já  foram

transferidos para o Município de Uberaba desde 1º de janeiro
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de 2020, porquanto o HSL não vinha realizando, à época, as

cirurgias necessárias, permanecendo nesta cidade tão somente

os serviços relativos aos pacientes ingressos no sistema até

31 de dezembro de 2019.   

III - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE MINAS GERAIS, após autuação desta petição:

4.1 A  juntada  aos  autos  dos  documentos  que

acompanham a presente petição;

4.2 A cientificação dos requeridos nas pessoas de

seus representantes legais para oferecimento de resposta;

4.3 O  deferimento  dos  pedidos  de  tutela  de

urgência de natureza antecipada nos termos acima descritos

(2.1 e 2.2);

4.4 Na  hipótese  de  indeferimento  do  primeiro

pleito de tutela antecipada (2.1), a procedência do  pedido

cautelar antecedente pendente de julgamento;

4.4.  Seja determinado, em provimento final, que o

Município de Patos de Minas rescinda todos os seus contratos

com  o  Hospital  São  Lucas  Ltda.  e  contrate  outro(s)

prestador(es) para tais serviços, caso não opte por prestá-

los  diretamente  através  da  constituição  de  um  hospital

municipal,  devendo  o  Estado  de  Minas  Gerais  promover  os
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ajustes  necessários  nos  sistemas  de  redes  e  regulação  da

macrorregião. 

O Ministério Público não tem interesse na realização

da audiência de conciliação prevista no art. 334 CPC porque

esgotadas as tentativas de acordo extrajudicialmente.

Reitera  o  pleito  de  produção  de  todas  as  provas

admitidas em Direito, em especial, que  seja requisitado do

Estado de Minas Gerais realize a auditoria financeira dos

serviços prestados pelo Hospital São Lucas Ltda. em relação

aos anos de 2018, 2019 e 2020, no prazo de seis meses, a fim

de se demonstrar que, no total dos serviços, não há prejuízo

ao hospital privado contratado.

Mantém-se, no mais, os dados e pleitos contidos na

petição inaugural.

Nestes termos, pede deferimento.

Patos de Minas, 28 de julho de 2020.         

        

                     
RODRIGO DOMINGOS TAUFICK
1º Promotor de Justiça
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