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Evandro de Oliveira Garcia 
OAB/SP n.º 249.519 

Av. Duque de Caxias, n.º 1-06, sala F, Vila Mesquita. 

Cep: 17014-340 – Bauru-SP Fone: (14) 3234-6377  -  e-mail: evandrogarcia.adv@gmail.com  
 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 

VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BAURU-SP 

 

 

 

AÇÃO POPULAR 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

“É um absurdo fazer convênio com a Famesp, que é uma OSS. O 

convênio tem que ser com a Secretaria da Saúde, com o SUS. 

Ter que discutir um curso público com uma OSS é um absurdo”. Na 

sua opinião, a medida é uma “cortina de fumaça para fazer passar 

outros interesses”. (Destaque do requerente). 

(Ex-coordenador do curso de Medicina e ex-superintendente do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC, ou 

“Centrinho”), professor Sebastião dos Santos, da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) - site: 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-

aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-

agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-

saude - acesso em 14/05/2020). 

 

EVANDRO DE OLIVEIRA GARCIA, brasileiro, casado, advogado, 

inscrito na OAB/SP sob n.º 249.519, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 

45.789.457-X, inscrito no CPF/MF sob n.º 303.442.188-56, com escritório na 

Av. Duque de Caxias, n.º 1-06, sala F, Vila Mesquita, Cep: 17014-340 – Bauru-

SP Fone: (14) 3234-6377  -  e-mail: evandrogarcia.adv@gmail.com, local em 

que receberá intimações, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, 

amparado no art. 5º, LXXIII, CF, combinado com o Artigo 1º da Lei 4.717/65, 

propor a presente  

 

AÇÃO POPULAR com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos dos 

arts. 294, 300, 311 e 497, todos do CPC/2015, em relação à 

mailto:evandrogarcia.adv@gmail.com
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
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FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

46.379.400/0001-50,  com endereço na R. Joaquim da Silva Martha, n.º 21-59, 

CEP 17012-225 - Bauru – SP; 

 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E 

HOSPITALAR-FAMESP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.230.439/0001-01, 

com sede na Rua João Butignolli S/N - Distrito de Rubião Júnior - Cep 18.618-

970 - Botucatu - SP - C.P. 504, pelas seguintes razões de fato e de direito a 

seguir aduzidas. 

 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

Foi anunciado, na manhã da quinta-feira (09/04/2020) o início das 

atividades do Hospital das Clínicas (HC-Centrinho) de Bauru, com 40 leitos 

para média complexidade não-Covid-19, como retaguarda para o Hospital 

Estadual de Bauru (HEB), que é a referência para Covid-19 de Bauru e região. 

 

O anúncio ocorreu na Prefeitura Municipal de Bauru e contou com a 

participação do superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais (HRAC/Centrinho-USP) e diretor da Faculdade de Odontologia de 

Bauru (FOB-USP), professor Carlos Ferreira dos Santos; do secretário 

executivo de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Rubens Emil 

Cury; e do prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazzetta, entre outras autoridades, 

conforme divulgado na imprensa local (site: 

http://www.portaldenoticias.saude.sp.gov.br/hospital-das-clinicas-de-bauru-

devera-iniciar-atividades-com-40-leitos-para-media-complexidade/ - acesso em 

08/05/2020). 

 

A Secretaria de Estado da Saúde tem em mãos um convênio 

emergencial para a abertura de 40 leitos de retaguarda para a Covid-19. 

 

Apesar disso, o Estado recebeu estudo completo para o HC receber 

172 leitos e não somente os 40 anunciados. 

http://www.portaldenoticias.saude.sp.gov.br/hospital-das-clinicas-de-bauru-devera-iniciar-atividades-com-40-leitos-para-media-complexidade/
http://www.portaldenoticias.saude.sp.gov.br/hospital-das-clinicas-de-bauru-devera-iniciar-atividades-com-40-leitos-para-media-complexidade/
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A ré Famesp fará a gestão do local. Segundo a fundação, o 

convênio deve ser assinado entre sexta-feira (08/05/2020) ou segunda 

(11/05/2020).  

 

A data prevista para formalização do convênio é dia 15 de maio 

(site: https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-

trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html - acesso em 

09/05/2020). 

 

Mesmo assim, o início efetivo dos novos leitos deve levar pelo 

menos mais 20 dias. (site: 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723124-convenio-do-hc-pode-

sair-nesta-6.html - acesso em 09/05/2020). 

 

A previsão é que sejam necessários ao menos mais 20 dias para 

que o novo hospital possa começar a funcionar.  

 

Famesp já trabalha no Hospital das Clínicas e prevê 

abertura no dia 18  

Apesar de convênio emergencial ainda não ter sido 

assinado, fundação já promove adequações e compra de 

materiais 

(site: 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-

famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-

abertura-no-dia-18.html - acesso em 14/05/2020). 

 

Este é o prazo estimado para que fornecedores entreguem o 

mobiliário e equipamentos médico-hospitalares já encomendados, bem como 

para a conclusão das adequações estruturais necessárias no prédio. Conforme 

apurado, o investimento será de aproximadamente R$ 3 milhões.  

 

Além deste valor, o Estado também deverá prover mais R$ 1,5 

milhão mensais para custeio dos leitos. 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723124-convenio-do-hc-pode-sair-nesta-6.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723124-convenio-do-hc-pode-sair-nesta-6.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html
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Ocorre que, a transformação do Predião da Universidade de São 

Paulo (USP), no Câmpus de Bauru, em um hospital geral - para a instalação 

do Hospital das Clínicas (HC), depende de investimento de R$ 12 milhões 

em adaptações. 

 

A despesa não inclui necessidades ainda a serem elencadas 

para os serviços ambulatoriais previstos na unidade onde hoje está o 

HRAC/Centrinho. 

 

As informações integram o estudo técnico realizado pela Secretaria 

Estadual de Saúde, iniciado no final do governo passado, para a implantação 

do HC/USP em Bauru.  

 

A medida integra o conjunto de ações vinculadas à criação do curso 

de Medicina com a chancela da universidade. 

 

O superintendente do Centrinho e coordenador do projeto Medicina 

e HC/USP Bauru, professor doutor José Sebastião dos Santos, recebeu a 

solicitação de apontamentos, como parte do cronograma visando a 

implantação do sistema: "Recebi a solicitação hoje (quinta-feira) para apontar 

os ajustes. A Secretaria Estadual de Saúde contratou a Cops para esse 

encaminhamento. E nós temos de providenciar as informações, o Plano de 

Ocupação Assistencial e os perfis administrativo, financeiro e jurídico para o 

funcionamento disso tudo. O estudo técnico aponta R$ 12 milhões para o 

hospital geral, isso para a Unidade 2, o Predião, onde uma série de 

adaptações são necessárias". 

 

O “Predião” (como é conhecido), na origem, não foi concebido 

para ser hospital geral.  

 

As modificações, portanto, incluem desde redimensionamento de 

espaços clínicos e de demais serviços até a instalações específicas (rede de 

água aquecida, rede de gás, estrutura para hemodiálise e centro 

cirúrgico, revisão dos espaços para instalação de UTI, instalações 
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elétrica, hidráulica e outros). 

 

"Este estudo técnico traz o apontamento de R$ 12 milhões para 

a Unidade 2 onde estamos falando de internação. Deixamos para uma 

outra etapa a Unidade 1, do Centrinho, onde está previsto o serviço de 

ambulatório para o programa. Vamos providenciar as pendências 

solicitadas para que o cronograma prossiga", informou Sebastião dos 

Santos. (site: https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/04/547233-

adaptacao-no-hc-usp-de-bauru-custa-r--12-milhoes.html - acesso em 

09/05/2020). 

 

Ainda, no dia 04/05/2020, a Reitoria da USP enviou um Protocolo de 

Intenções ao gabinete da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-

SP), em que a Universidade autoriza o Estado a instalar emergencialmente 

esses 40 leitos no HC.  

 

Vale lembrar que esse Protocolo de Intenções não substitui o 

Acordo de Cooperação Técnica que precisa ser assinado entre a SES-SP e a 

Reitoria da USP oportunamente, conforme estabelecido no decreto de criação 

do HC de Bauru (Decreto Estadual Nº 63.589/2018). Este é o documento que 

garantirá o custeio e investimento no HC após esse período inicial. 

 

DECRETO Nº 63.589, DE 06 DE JULHO DE 2018 

 

Artigo 2º - O Hospital das Clínicas de Bauru - HCB 

integrará o Sistema Único de Saúde - SUS e terá por 

finalidade: 

 

I - prestação de assistência hospitalar e ambulatorial, nas 

diversas áreas clínicas, visando à promoção, ao 

tratamento e à reabilitação da saúde da população; 

 

II - servir de campo para: 

 

a) o ensino e o treinamento de cursos de graduação e 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/04/547233-adaptacao-no-hc-usp-de-bauru-custa-r--12-milhoes.html%20-%20acesso%20em%2009/05/2020
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/04/547233-adaptacao-no-hc-usp-de-bauru-custa-r--12-milhoes.html%20-%20acesso%20em%2009/05/2020
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/04/547233-adaptacao-no-hc-usp-de-bauru-custa-r--12-milhoes.html%20-%20acesso%20em%2009/05/2020
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pós-graduação nas áreas relacionadas com as ciências 

da saúde da Universidade de São Paulo - USP, na região 

de Bauru e de outras escolas superiores locais; 

 

b) o aperfeiçoamento de profissionais, técnicos e 

estudantes da área da saúde e relacionadas, 

possibilitando a realização de pesquisas, estágios e 

cursos de pós-graduação; 

 

c) a investigação científica e inovações tecnológicas em 

saúde. 

 

§ 1º - Caberá ao Hospital das Clínicas de Bauru - HCB as 

atribuições de assistência à saúde atualmente prestadas 

pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofacias 

da Universidade de São Paulo - HRAC/USP. 

 

§ 2º - As atribuições previstas neste artigo serão 

assumidas pela Secretaria da Saúde após a celebração 

de acordo de cooperação técnica com a Universidade de 

São Paulo, que constará de instrumento jurídico próprio 

elaborado entre as áreas técnicas da Pasta da Saúde e 

da Universidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da data de publicação deste decreto. 

 

§ 3º - Para a consecução das atribuições previstas neste 

artigo, fica a Secretaria da Saúde autorizada a receber, 

da Universidade de São Paulo, mediante cessão de uso, 

a ser oportunamente formalizada, os prédios e a 

infraestrutura atualmente destinada ao Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade 

de São Paulo- HRAC/USP. 

 

Ainda, de acordo com ex-coordenador do curso de Medicina e ex-

superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 
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(HRAC, ou “Centrinho”), professor Sebastião dos Santos, a indicação da 

FAMESP para gerir o Hospital das Clínicas envolve interesses pessoais, 

políticos e financeiros, uma vez que o diretor da Faculdade de Odontologia de 

Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Ferreira dos Santos 

foi designado como membro do Conselho de Administração da Famesp no dia 

23/4/2019. 

 

Na verdade, o assunto abordado na presente ação vem sendo 

objeto de controvérsias desde a meteórica criação do curso de Medicina de 

Bauru, em julho de 2017, em atendimento a interesses de políticos do 

PSDB, como o então governador Geraldo Alckmin e o então deputado 

Pedro Tobias. 

 

 

E tem mais. 

 

Não bastassem os R$ 12 milhões necessários para a adequação do 

Hospital e os problemas de instalação (rede de água aquecida, rede de gás, 

estrutura para hemodiálise e centro cirúrgico, revisão dos espaços para 

instalação de UTI, instalações elétrica, hidráulica e outros), a Fundação 

indicada para gerenciar o Hospital apresenta "INCERTEZA RELEVANTE 

RELACIONADA COM A CONTINUIDADE OPERACIONAL” 

 

As demonstrações financeiras da FAMESP apontam um ROMBO 

MILIONÁRIO e que compromete a sua existência (DOESP - sexta-feira, 3 de 

abril de 2020, Poder Executivo - Seção I - página 35: 

 

“Relatório do Auditor Independente Sobre as 

Demonstrações Financeiras Aos Conselheiros e 

Administradores da Fundação para o Desenvolvimento 

Médico e Hospitalar – Famesp - Botucatu – SP  

OPINIÃO  

 

Examinamos as demonstrações financeiras da 

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E 
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HOSPITALAR – FAMESP, que compreendem o balanço 

patrimonial em 31-12-2019 

 

(...) 

INCERTEZA RELEVANTE RELACIONADA COM A 

CONTINUIDADE OPERACIONAL 

Conforme a nota explicativa nº “1.b”, as demonstrações 

financeiras da Entidade apresentam passivo a descoberto 

no montante de R$ 29.023.338,94 e seu passivo 

circulante excede o ativo circulante em R$ 

40.364.865,37, com situação patrimonial e financeira que 

requer forte gestão administrativa. 

Este fator é um indicativo de que a continuidade 

normal das operações da Entidade depende do êxito das 

medidas que estão sendo tomadas pela Administração." 

(DOESP - 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/

2020/Abril/03/exec1/pdf/pg_0035.pdf – acesso em 

09/05/2020) 

 

Conforme apurado, denota-se que a FAMESP acumula dívidas que 

comprometem a sua continuidade operacional, podendo evidenciar uma má 

gestão ou improbidade, uma vez que a Diretoria não tem tomado as devidas 

providências para evitar ou diminuir reclamações trabalhistas, por exemplo. 

 

A referida fundação, somente em Bauru, também administra o 

Hospital Estadual, o Hospital de Base, a Maternidades Santa Isabel e o 

Ambulatório Médico de Especialidades-AME. 

 

Vale ressaltar que a FAMESP não foi criada somente para melhoria 

das condições gerais e administrativas do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da UNESP, mas como meio de burlar direitos trabalhistas, 

aplicando-se ao caso o art. 9º da CLT. 

 

Esse é o entendimento empossado pelo E. Tribunal Regional do 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Abril/03/exec1/pdf/pg_0035.pdf
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Abril/03/exec1/pdf/pg_0035.pdf
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Trabalho da 15ª Região - Decisão 047587/2013-PATR do Processo 0001541-

68.2011.5.15.0025 RO, merecendo destaque o trecho do V. Acórdão: 

 

“RECURSO COMUM ÀS RECLAMADAS (FAMESP E 

UNESP) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL  

 

As reclamadas não se conformam com a decisão de piso 

que reconheceu a responsabilidade solidária para 

pagamento de equiparação salarial. 

A primeira insurgente (FAMESP) sustenta que mantém 

convênio com a Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” para apoio ao Hospital das Clínicas de 

Botucatu e Faculdade de Medicina de Botucatu. Afirma 

que tal pacto tem como objetivo principal o apoio na 

assistência integral à saúde no atendimento aos 

pacientes dos Sistema Único de Saúde – SUS, além de 

outras ações de apoio ao complexo hospitalar e execução 

de diversos projetos assistenciais e de interesse social 

que revelam, supostamente, o seu caráter assistencial. 

Nesse passo, não teria sido criada com único intuito de 

contratar funcionários para a segunda reclamada, já que 

gerencia o custeio do Hospital das clínicas da Faculdade 

de Medicina de Botucatu.  

Pelo exposto, entende que não pode ser condenada 

solidariamente pela equiparação salarial, já que as 

reclamadas são pessoas jurídicas distintas, não devendo 

ser aceita a tese de empregador único.  

Já a segunda reclamada (UNESP), de igual modo, renova 

o argumento que a FAMESP é uma Fundação que possui 

personalidade jurídica própria – tendo liberdade de 

escolha dos critérios de contração de pessoal, regime 

jurídico próprio (estatutário, ao contrário da primeira 

reclamada que tem quadro celetista) – defende, em razão 

disso, que a FAMESP é a real empregadora e, 
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consequentemente, a única responsável pela 

condenação. Caso mantida a decisão, entende que a 

responsabilidade cabível ao caso seria a subsidiária. 

Vejamos. 

Da cuidadosa análise de documentos carreados aos 

autos (fls. 43/80), observa-se que a UNESP é uma 

autarquia estadual que instituiu a FAMESP, cujo 

objetivo, de fato, seria colaborar para a melhoria das 

condições gerais e administrativas do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da UNESP em 

Botucatu, para que este pudesse atingir seus 

objetivos. 

Seu estatuto prevê sua dependência de receita advinda 

de órgãos públicos - subvenções que receber da própria 

instituidora (UNESP) ou de outros órgãos públicos. 

O Conselho Curador da instituição é composto pelo 

Diretor da Faculdade de Medicina da UNESP de 

Botucatu, pelo Supervisor do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu, dois 

representantes indicados pela UNESP, dentre outros 

membros todos do quadro da UNESP. 

Ademais, caso extinta a instituição, seu patrimônio 

reverterá automaticamente ao patrimônio da UNESP. 

Por essas razões, mesmo que tratando-se de pessoas 

jurídicas distintas, mas sob mesma direção, devem 

responder solidariamente aos pedidos formulados pelo 

autor (CLT, art. 2º, § 2º). 

Por essas mesmas razões e por ter a empregadora 

FAMESP contratado a reclamante para sempre 

prestar serviços na UNESP, as diferenças salariais 

impostas pelas reclamadas fere o princípio da 

isonomia, pois trata-se de trabalhadores que prestam 

as mesmas atividades para os mesmos 

empregadores, mas com salários diferentes.  

Por conseguinte, a FAMESP não foi criada somente 
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para melhoria das condições gerais e administrativas 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

UNESP, mas como meio de burlar direitos 

trabalhistas, aplicando-se ao caso o art. 9º da CLT. 

Ficam, mantidos, portanto, as diferenças salariais e 

reflexos deferidos pela origem.” 

(TRT-15ª Região – Decisão 047587/2013-PATR do 

Processo 0001541-68.2011.5.15.0025 RO - Des.ª Rel.ª 

ELENCY PEREIRA NEVES  - disponível a partir de 

14/06/2013).   

 

No mesmo sentido: 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO 

PROCESSO TRT-15ª REGIÃO Nº 0188100-41.2008.5.15.0025 

1ª RECORRENTE : FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP 

2ª RECORRENTE : UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO” – UNESP 

RECORRIDO : EVERALDO DE OLIVEIRA 

ORIGEM : VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU 

(Juiz sentenciante: Mauricio de Almeida) 

 

DIFERENÇAS SALARIAIS. EMPRESAS DISTINTAS 

SOB MESMA DIREÇÃO. ARTIGO 9º DA CLT. 

PROCEDÊNCIA. 

Tratando-se de empresas distintas, mas sob mesma 

direção, sendo que uma delas contrata trabalhadores com 

menor salário para laborar para a outra empresa do 

mesmo grupo, cujos funcionários recebem mais pela 

mesma função, são devidas as diferenças salariais por 

questão de isonomia, além da fraude do ato, conforme 

artigo 9º da CLT. 
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(...) 

 

Responsabilidade solidária - equiparação salarial 

Em nenhum momento a r. sentença decidiu que o vínculo 

entre FAMESP e UNESP é irregular, como querem fazer crer as 

recorrentes. 

A questão é que a UNESP - Júlio de Mesquita é uma 

autarquia estadual e instituiu a FAMESP, cujo objetivo seria colaborar 

para a melhoria das condições gerais e administrativas do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da UNESP em Botucatu, para que 

este pudesse atingir os objetivos definidos pela UNESP. 

Seu estatuto prevê sua dependência de receita advinda 

de órgãos públicos - subvenções que receber da UNESP ou de outros 

órgãos públicos. 

O Conselho Curador da instituição é composto pelo 

Diretor da Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu, pelo 

Supervisor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

UNESP de Botucatu, dois representantes indicados pela UNESP, dentre 

outros membros todos do quadro da UNESP 

Alfim, caso extinta a instituição, seu patrimônio reverterá 

automaticamente ao patrimônio da UNESP. 

Por essas razões, e tratando-se de pessoas jurídicas 

distintas, mas sob mesma direção, devem responder solidariamente aos 

pedidos formulados pelo autor (CLT, art. 2º, § 2º). 

Por essas mesmas razões, e por ter a empregadora 

FAMESP contratado o reclamante para sempre prestar serviços à 

UNESP, as diferenças salariais impostas pelas reclamadas fere o 

princípio da isonomia, pois trata-se de trabalhadores que prestam as 

mesmas atividades para os mesmos empregadores, mas com salários 

diferentes. 

A título de exemplo, um cozinheiro contratado pela 

FAMESP para trabalhar na UNESP recebe R$496,70, enquanto que o 

mesmo cozinheiro contratado diretamente pela UNESP recebe 

R$934,87. 

Por conseguinte, a FAMESP não foi criada somente 
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para melhoria das condições gerais e administrativas do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da UNESP, mas como meio 

de burlar direitos trabalhistas, aplicando-se ao caso o art. 9º da CLT. 

Ficam, mantidos, portanto, as diferenças salariais e 

reflexos deferidos pela origem. 

Nego provimento.” 

 

A SITUAÇÃO FICA CADA VEZ PIOR!! 

 

O Promotor de Justiça Dr. Enilson Komono, que atua em Bauru, 

instaurou uma ação civil pública sobre o sucateamento do parque tecnológico 

da rede hospitalar pública do município. (site: 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/11/703691-mp--acao-pede-

melhorias-em-hospitais.html – acesso em 09/05/2020). 

 

Os hospitais de base, o hospital estadual e a maternidade Santa 

Isabel são administrados pela organização social Famesp e atendem 18 

municípios da região. 

 

No curso da investigação, a promotoria apurou que equipamentos 

como hemodinâmica e tomografia, dentre outros, estão quebrados, obsoletos e 

até mesmo descontinuados pelos fabricantes.  

 

A situação compromete o diagnóstico, tratamento e atendimento de 

saúde dos pacientes do SUS. 

 

A ação civil conta com o apoio de 18 secretários de Saúde dos 

municípios no entorno de Bauru, que ingressaram com uma representação no 

MPSP demonstrando preocupação com os problemas descritos na  inicial da 

ação 

(http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docna

me=2653290.PDF – acesso em 09/05/2020).  

 

Na mencionada ação, o Estado, através da DRS VI, apresentou 

informações nos autos mas sem qualquer previsão concreta de regularização 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/11/703691-mp--acao-pede-melhorias-em-hospitais.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/11/703691-mp--acao-pede-melhorias-em-hospitais.html
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2653290.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2653290.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2653290.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2653290.PDF
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da situação de fato, tornando assim insustentável a continuidade dos 

atendimentos precários ora realizados à população, que literalmente MORRE 

PELA FALTA DE EXAMES INDISPENSÁVEIS, como HEMODINÂMICA, por 

exemplo.  

 

 

TOMÓGRAFO DO HOSPITAL DE BASE QUEBRA E 

PACIENTES DE BAURU FICAM SEM EXAME NA REDE 

PÚBLICA 

Aparelho era o único que funcionava após o do 

Hospital Estadual também apresentar problemas no 

começo desse ano. Secretaria afirma que casos 

urgentes serão encaminhados para rede particular. 

(site: https://g1.globo.com/sp/bauru-

marilia/noticia/2018/09/27/tomografo-do-hospital-de-base-

quebra-e-pacientes-de-bauru-ficam-sem-exame-na-rede-

publica.ghtml - acesso em 09/05/2020). 

 

2.º APARELHO DE HEMODINÂMICA QUEBRA E 

BAURU FICA SEM O SERVIÇO PELO SUS 

Único equipamento da cidade em funcionamento ficava 

no Hospital Estadual, mas está em manutenção; Hospital 

de Base segue sem previsão 

(site: 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/06/556253-2-

---aparelho-de-hemodinamica-quebra-e-bauru-fica-sem-o-

servico-pelo-sus.html - acesso em 09/05/2020). 

 

Perante a Egrégia Procuradoria Regional do Trabalho em Bauru, 

tramita o processo  000839.2017.15.001/3-31, onde foi apurada a falta de 158 

enfermeiros nas Unidades da FAMESP em Bauru em fiscalização do 

Conselho Regional de Enfermagem-SP  

 

O referido procedimento foi instaurado em razão das constantes 

reclamações de trabalhadores sobre a falta de funcionários nos setores, 

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2018/09/27/tomografo-do-hospital-de-base-quebra-e-pacientes-de-bauru-ficam-sem-exame-na-rede-publica.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2018/09/27/tomografo-do-hospital-de-base-quebra-e-pacientes-de-bauru-ficam-sem-exame-na-rede-publica.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2018/09/27/tomografo-do-hospital-de-base-quebra-e-pacientes-de-bauru-ficam-sem-exame-na-rede-publica.ghtml
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2018/09/27/tomografo-do-hospital-de-base-quebra-e-pacientes-de-bauru-ficam-sem-exame-na-rede-publica.ghtml
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/06/556253-2----aparelho-de-hemodinamica-quebra-e-bauru-fica-sem-o-servico-pelo-sus.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/06/556253-2----aparelho-de-hemodinamica-quebra-e-bauru-fica-sem-o-servico-pelo-sus.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2019/06/556253-2----aparelho-de-hemodinamica-quebra-e-bauru-fica-sem-o-servico-pelo-sus.html
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acúmulo de tarefas, sobrecarga de trabalho, extrapolação da jornada, 

remanejamento constante de funcionários para atuarem em outros setores, 

auxílio em procedimentos médicos, entre outros problemas e irregularidades. 

 

Nas áreas sensíveis, a redução da equipe e a sobrecarga dos 

demais funcionários coloca em risco a vida dos pacientes que são 

potencialmente graves e necessitam de monitoramento intensivo onde 

qualquer intercorrência em um ou mais pacientes, pode ser fatal. 

 

Ainda, a gestão FAMESP no Hospital Estadual vem determinando o 

descumprimento de decisões judiciais e a violações da normas de higiene e 

segurança, colocando em risco pacientes e funcionários: 
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Aliás, a infinidade de reclamações trabalhistas e ações judiciais 

decorrentes de procedimentos médicos evidenciam a má gestão da FAMESP e 

o risco que a população está correndo. 

 

Diante de tantos problemas e irregularidades, É IMPOSSÍVEL 

admitir que a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E 

HOSPITALAR-FAMESP possa assumir mais um estabelecimento de saúde 

em Bauru. 
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A sociedade deve estar atenta aos atos praticados por agentes 

administrativos e políticos incumbidos na promoção da ordem constitucional e 

no trato da coisa pública em períodos de instabilidade político-econômica. 

 

Inegavelmente, o Estado possui outros meios e há outras entidades 

mais sérias, mais qualificadas e com melhores condições do que a FAMESP 

para administrar o Hospital das Clínicas e oferecer melhores condições de 

atendimento à população.  

 

 

SOBRE A FAMESP 

 

 

Fundada em 30 de junho de 1981, a Famesp é qualificada como 

Organização Social de Saúde (OSS) desde 2011.  

 

Entre Botucatu e Bauru (SP), a Famesp faz a gestão de cinco 

serviços estaduais, por meio de contrato de gestão e/ou convênio com a 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).  

 

Em Botucatu, cidade-sede da Fundação, ela atua como parceira da 

Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e do Hospital das Clínicas 

(HCFMB).  

 

Em Bauru, estão cinco dos oito serviços estaduais geridos 

atualmente pela Fundação: Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital de 

Base de Bauru (HBB), Hospital Estadual Manoel de Abreu (HEMA, atualmente 

fechado para reforma), Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e 

Maternidade Santa Isabel (MSI).  
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A FAMESP E A CPI DAS OSS 

 

 

Uma extensa reportagem publicada no Jornal O Estado de S. Paulo 

traz detalhes de uma devassa realizada nos contratos bilionários de 

terceirização na saúde pública, firmados entre Governo, Organizações Sociais 

e empresas subcontratadas por estas OSs. (site: 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/receita-ve-improbidade-

em-contratos-bilionarios-da-saude-publica-de-sao-paulo/ - acesso em 

09/05/2020). 

 

Segundo devassa realizada pela Receita Federal, há elementos que 

apontam para práticas de improbidade. As empresas foram chamadas a dar 

explicações, mas até o momento não conseguiram desarmar os argumentos 

técnicos que sustentam que houve prejuízos significativos ao erário com a 

contratação, pelo poder público, de OSs que, por sua vez, promoveram 

quarteirizações com empresas a elas ligadas. 

 

Além da Receita Federal, da CPI da Assembleia Legislativa que já 

havia trazido elementos semelhantes e de todos os alertas do Tribunal de 

Contas sobre as irregularidades no modelo de gestão, quem mais terá de gritar 

aos quatro ventos que terceirização é instrumento para corrupção e causa 

mortes? 

 

Por ser uma entidade de terceiro setor, a legislação permite que o 

Estado contrate as OSS sem licitação para a gestão de hospitais do Sistema 

Único de Saúde. 

 

Porém, a Receita Federal tem encontrado irregularidades nos 

contratos de gestão firmados na área da saúde do Estado de São Paulo. 

 

Segundo a Receita, dinheiro público é usado para subcontratar 

empresas dos próprios dirigentes e pagamento de serviços nunca são 

executados. 

 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/receita-ve-improbidade-em-contratos-bilionarios-da-saude-publica-de-sao-paulo/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/receita-ve-improbidade-em-contratos-bilionarios-da-saude-publica-de-sao-paulo/
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Nas investigações, foram identificadas uma série de irregularidades 

envolvendo os contratos com as OSS’s.  

 

No relatório, o Fisco informou ter encontrado diversas 

irregularidades.  

 

Ao instaurar a investigação, foram enumeradas as práticas no 

âmbito da gestão de contratos com o Estado: 

 

– Renovações automáticas dos contratos, sem análise da 

compatibilidade de preços com o mercado. 

 

– Ausência de comprovação dos serviços prestados 

(especialmente atividade de consultoria e gerenciamento, tais como 

relatórios de gerenciamento, relatórios técnicos, correspondências, ou 

documentos produzidos no exercício da atividade), limitadas a atestados 

de dirigentes que não estariam presentes durante a respectiva execução. 

 

– Indícios de que o serviço prestado não foi realizado 

 

– Cobrança em duplicidade (duas empresas diversas prestando 

o mesmo serviço) 

 

– Quarteirização de diversos serviços 

 

– Clausulas prejudiciais ao interesse público, estabelecendo 

benefício injustificado em favor da empresa privada (13º parcela, multa 

rescisória em contrato por tempo indeterminado). 

 

– Quarteirização de atividade de gerenciamento de unidades 

(por vezes em caráter personalíssimo). 

 

A CPI 

 

A entidade foi uma das escrutinadas pela CPI das OSS, na 
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Assembleia de São Paulo.  

 

O relatório final da Comissão foi aprovado em setembro de 2018, 

com pedido de investigação sobre supostas irregularidades. 

 

A CPI foi presidida pelo deputado estadual Edmir Chedid (DEM). 

“Embora mantidas com dinheiro público, muitas dessas entidades não se 

sentem obrigadas a prestar contas dos seus atos”, afirma o parlamentar. 

 

Já em 2018, a Comissão chegou a receber um ofício do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, que já apontava 23 irregularidades na 

execução de convênios do Estado e de municípios de São Paulo com 

entidades sem fins lucrativos habilitadas a administrar hospitais públicos. Os 

apontamentos se referem apenas a contratos no interior. 

 

Os trabalhos da CPI chegaram a identificar 22 médicos do Estado 

que também são donos de empresas que prestam serviços para entidades 

responsáveis pela gestão de hospitais públicos de São Paulo em contratos 

milionários. 

 

Para Chedid, “as evidências contidas no relatório da Receita Federal 

reforçam algumas questões graves reveladas no ano passado pela CPI”. 

 

“Por tudo isso, apresentamos à Assembleia Legislativa, ao final dos 

trabalhos da CPI, um projeto de nova Lei das OSs, ampliando o controle social 

sobre essas entidades e tornando mais rigorosos os critérios para contratos 

com o poder público”, afirma. 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

O relatório, inicialmente apresentado pelo deputado Cássino 

Navarro (PSDB), recomendou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de 

São Paulo representação contra o governador Márcio França (PSB) por crime 

de responsabilidade e ao Ministério Público Estadual por improbidade 

administrativa em razão da nomeação do secretário adjunto de Saúde, Antonio 
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Rugolo Júnior (Presidente da FAMESP). 

 

Segundo o deputado, apesar de nomeado à pasta, Rugolo não se 

desligou da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – 

FAMESP, que recebeu R$ 3 bilhões nos últimos cinco anos em convênios com 

o Estado. (site: https://exame.abril.com.br/brasil/receita-ve-irregularidades-em-

contratos-da-saude-de-sao-paulo/ - acesso em 09/05/2020). 

 

Para o parlamentar, que presidiu a CPI das OSS, o relatório reforça 

a principal suspeita levantada durante os trabalhos na Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo. “A falta de controle do Estado sobre os 

subcontratos firmados pelas Organizações Sociais da Saúde com 

prestadores de serviços. São as chamadas quarteirizações”. (site: 

https://www.istoedinheiro.com.br/entidades-nao-se-sentem-obrigadas-a-

prestar-contas-diz-presidente-da-cpi-das-oss/ - acesso em 09/05/2020). 

 

RELATÓRIO FINAL DA CPI DAS ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS DE SAÚDE APONTOU CONFLITO DE 

INTERESSES NA FAMESP, QUE RECEBEU DO 

GOVERNO ESTADUAL, DESDE 2013, R$ 3 BILHÕES 

O presidente da fundação privada, qualificada como OSS, 

é Antonio Rugolo Jr., que foi secretário-adjunto da 

Secretaria Estadual da Saúde na gestão de M.A. Zago à 

frente da pasta (2018). Carlos Ferreira dos Santos, atual 

diretor da FOB e superintendente do HRAC, integra o 

Conselho de Administração da Famesp. 

(site: 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-

relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-

apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-

do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes - acesso em 

15/05/2020) 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Organizações 

Sociais de Saúde, conduzida pela Assembleia Legislativa (Alesp) e cujos 

https://exame.abril.com.br/brasil/receita-ve-irregularidades-em-contratos-da-saude-de-sao-paulo/
https://exame.abril.com.br/brasil/receita-ve-irregularidades-em-contratos-da-saude-de-sao-paulo/
https://www.istoedinheiro.com.br/entidades-nao-se-sentem-obrigadas-a-prestar-contas-diz-presidente-da-cpi-das-oss/
https://www.istoedinheiro.com.br/entidades-nao-se-sentem-obrigadas-a-prestar-contas-diz-presidente-da-cpi-das-oss/
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
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trabalhos foram concluídos em setembro de 2018, concluiu que entre as OSS 

em atividade no período anterior a Famesp foi a terceira em volume de 

recursos recebidos do Estado, com 12%, ficando atrás somente da SPDM 

(25%) e da Seconci (20%). 

 

Na época, o secretário estadual da Saúde era o ex-reitor M.A. Zago, 

que tinha como secretário-adjunto Antonio Rugolo Jr.  

 

O problema é que, segundo apontou a CPI, Rugolo estava em clara 

situação de conflito de interesses, pois era o segundo em hierarquia numa 

pasta que confiava expressivos recursos à Famesp, por meio de contratos de 

gestão de hospitais públicos. Assim, somente para gerir o Hospital Estadual de 

Bauru (“Hospital Regional”) a Famesp recebeu R$ 172 milhões em 2018. 

 

“A Famesp, segundo as informações prestadas pelo TCE-SP, 

nos últimos cinco anos recebeu um montante equivalente a 12% do total 

de recursos públicos estaduais repassados para as organizações sociais. 

R$ 3.011.052.685,24 provenientes do Governo do Estado foi o valor que 

ingressou nas contas da Famesp desde 2013”, assinalou o relatório final da 

CPI, cujo relator geral foi o deputado estadual Cássio Navarro (PSDB). 

 

 

CONTRATO DE GESTÃO E A EXISTÊNCIA DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES 

MELHOR QUALIFICADAS 

 

Para a gestão dos Hospitais públicos, as entidades são contratadas 

por meio de convênios e, para fazer contratações com o dinheiro público a elas 

repassado, não precisam abrir licitações.  

 

No lugar da concorrência, as entidades são permitidas por lei a fazer 

tomada de preços, que consiste em um levantamento de orçamentos para a 

escolha de prestadores de serviços terceirizados. 

 

Com relação à FAMESP, "Há realmente uma promiscuidade na 

relação público-privada, no que diz respeito a essas organizações 

http://www.adusp.org.br/files/docs/saude/com5772.pdf
http://www.adusp.org.br/files/docs/saude/com5772.pdf
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sociais”, (site: https://www.brasildefato.com.br/2018/05/24/ha-uma-

promiscuidade-na-relacao-publico-privada-diz-petista-sobre-oss - acesso em 

09/05/2020). 

 

Em razão da falta de transparência na fiscalização pela Secretaria 

Estadual de Saúde dos contratos com OSS, a indicação sistemática da 

FAMESP para a formalização de convênios é no mínimo curiosa, para não 

dizer SUSPEITA. 

 

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) 

é uma das cinco organizações sociais que concentram a maior parte dos 

contratos com a Saúde no estado de São Paulo. 

 

O modelo de gestão da saúde por organizações sociais existe em São 

Paulo desde 1998. 

 

As organizações sociais são entidades sem fins lucrativos que recebem 

o recurso público para cuidar da administração da unidade de saúde.  

 

Para serem selecionadas, elas precisam ter pelo menos cinco anos de 

experiência em serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

A escolha é feita por convocação pública e vencem as entidades que 

apresentarem o projeto considerado ideal. 

 

O artifício é a Lei Complementar nº 846, de 1998, alterada pela 

62/2008, do ex-governador José Serra (PSDB), que autoriza transferir às OSs 

o gerenciamento de todos os hospitais públicos paulistas, novos e antigos. 

 

Entre 2008 e 2009, os hospitais geridos pelas OSS custaram, em 

média, aos cofres do Estado de São Paulo cerca de 50% mais do que os 

hospitais administrados diretamente pelo poder público.  

 

A mesma tendência se manteve em 2010, revela o cruzamento de 

dados dos relatórios das OSs com informações do Sistema de Gerenciamento 

https://www.brasildefato.com.br/2018/05/24/ha-uma-promiscuidade-na-relacao-publico-privada-diz-petista-sobre-oss%20-%20acesso%20em%2009/05/2020
https://www.brasildefato.com.br/2018/05/24/ha-uma-promiscuidade-na-relacao-publico-privada-diz-petista-sobre-oss%20-%20acesso%20em%2009/05/2020
https://www.brasildefato.com.br/2018/05/24/ha-uma-promiscuidade-na-relacao-publico-privada-diz-petista-sobre-oss%20-%20acesso%20em%2009/05/2020
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da Execução Orçamentária do Estado de São Paulo (SIGEO). 

 

No final de 2010,  os gastos com as OSs saltaram de R$ 910  

milhões para R$ 1,96 bilhão.  Uma subida de 114%. No mesmo período, o 

orçamento do Estado cresceu 47%. Ou seja, as despesas do Estado de São 

Paulo com a terceirização da saúde cresceram mais que o dobro do aumento 

do orçamento público. 

 

Mas a situação é bem mais complicada. O Estado de São Paulo tem 

34 hospitais públicos geridos por OSs. Alguns são por meio de convênios, 

feitos normalmente com fundações de universidades públicas. A maioria é por 

contratos de gestão, geralmente executados por instituições privadas ou 

filantrópicas. 

 

Até o início de junho de 2011, 22 dos 34 hospitais públicos do 

estado de São Paulo geridos por OSs haviam publicado balanço referente a 

2010. 

 

Desses 22, apenas quatro ainda têm patrimônio positivo. Um deles é 

o Hospital Brigadeiro, na capital paulista, privatizado em janeiro de 2010 e 

gerido pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, 

conhecida pela sigla SPDM. Os demais são os hospitais Regional Porto 

Primavera (Rosana), Estadual João Paulo II (José do Rio Preto) e Regional de 

Presidente Prudente (antigo Hospital Universitário). Todos novos e 

administrados pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de 

Deus. 

 

Os outros 18 hospitais apresentaram patrimônio negativo, ou seja, 

passivo maior do que o ativo. Portanto, conforme o balanço de 2010, 80% 

estão “quebrados”. 

 

Muito embora não seja a melhor solução, considerando a gravidade 

e a urgência do situação, caberia à Secretaria de Estado da Saúde e ao 

Governo do Estado de São Paulo escolher uma OSS com melhores condições 

para atender a demanda. 
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Considerando que o Hospital das Clínicas de Bauru pertence ao 

complexo do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo- HRAC/USP, nada mais adequado que a gestão do 

referido hospital seja feita pela USP, através do HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

(HCFMUSP) ou até mesmo da FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO – FUSP e a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E 

ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

(FAEPA). 

 

A FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS 

DEFORMIDADES CRÂNIO-FACIAIS (FUNCRAF) também é uma entidade 

sem fins lucrativos, de caráter assistencial e filantrópico, com sede em 

Bauru/SP e que já atuou na administração do HRAC/USP. 

 

Também em Bauru, temos a FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL 

DE SAÚDE DE BAURU (FERSB), atuando na administração da UPA’s – 

Unidades de Pronto Atendimento. 

 

Ainda, com ampla experiência e excelência na atuação, ressaltamos 

a relevância da ASSOCIAÇÃO E FRATERNIDADE SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS. 

 

E, ainda, a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA E A FUNDAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE 

DE CAMPINAS – FASCAMP, além de muitas outras. 

 

Portanto, cabe ao Estado direcionar a gestão do HC-Bauru para 

outra entidade que possa efetivamente oferecer um serviço seguro, digno e de 

qualidade aos usuários do SUS. 

 

“O promotor de Saúde Enilson Komono, deixou claro (em 

outra reunião com a presença do prefeito e da gestão 
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regional de saúde do Estado) que não aceita que o HC 

não receba os serviços de Covid. Faltam equipamentos? 

O governo que arrume, porque já tinha de ter 

resolvido a pendência há muito tempo.” 

(SITE: https://medium.com/@nelsonitabera/os-leitos-do-

predi%C3%A3o-que-o-estado-n%C3%A3o-mostra-para-

bauru-e-regi%C3%A3o-por-qu%C3%AA-8d0746b695b – 

acesso em 14/05/2020). 

 

 

A RELAÇÃO FAMESP/USP E O PROVÁVEL CONFLITO DE INTERESSES 

 

Os bastidores que abrangem o assunto em tela evidenciam um 

conluio para “encobrir um plano conspiratório e atender aos interesses políticos 

e econômicos que permeiam a implantação do Curso de Medicina e do [futuro] 

Hospital das Clínicas de Bauru” 

 

Ocorre que, o atual diretor da FOB e superintendente do HRAC, 

professor Carlos Ferreira dos Santos foi “agraciado” com um cargo no 

Conselho de Administração da Famesp: 

 

“Fui designado como membro do Conselho de 

Administração da Famesp no dia 23/4/2019”, diz Carlos 

Ferreira dos Santos. “Minha contribuição junto a esse 

Conselho se dá na qualidade de membro da sociedade 

civil. Conforme o estatuto social da Fundação, dentre 

outras representações, o Conselho deve ser composto 

por cinco membros da sociedade civil eleitos pelos 

demais integrantes, dentre pessoas de notória 

capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral”. 

(site: 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-

para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-

de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-

com-a-famesp-organizacao-social-de-saude - acesso em 

https://medium.com/@nelsonitabera/os-leitos-do-predi%C3%A3o-que-o-estado-n%C3%A3o-mostra-para-bauru-e-regi%C3%A3o-por-qu%C3%AA-8d0746b695b
https://medium.com/@nelsonitabera/os-leitos-do-predi%C3%A3o-que-o-estado-n%C3%A3o-mostra-para-bauru-e-regi%C3%A3o-por-qu%C3%AA-8d0746b695b
https://medium.com/@nelsonitabera/os-leitos-do-predi%C3%A3o-que-o-estado-n%C3%A3o-mostra-para-bauru-e-regi%C3%A3o-por-qu%C3%AA-8d0746b695b
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
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14/05/2020). 

 

Inegavelmente, a designação da gestão do Hospital das Clínicas de 

Bauru para a FAMESP envolve interesses pessoais, políticos e econômicos. 

 

 

Professor Carlos Ferreira dos Santos, que dirige a 

faculdade, está em conflito de interesses porque, ao 

mesmo tempo, integra o Conselho de Administração 

daquela fundação privada. O ex-coordenador do curso de 

Medicina, professor Sebastião dos Santos, reagiu: “É um 

absurdo fazer convênio com a Famesp, que é uma OSS. 

O convênio tem que ser com a Secretaria da Saúde” 

 

(site: 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-

para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-

de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-

com-a-famesp-organizacao-social-de-saude - acesso em 

14/05/2020). 

 

As palavras são do ex-coordenador do curso de Medicina e ex-

superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

(HRAC, ou “Centrinho”), professor Sebastião dos Santos, da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP): 

 

“É um absurdo fazer convênio com a Famesp, que é 

uma OSS. O convênio tem que ser com a Secretaria 

da Saúde, com o SUS. Ter que discutir um curso 

público com uma OSS é um absurdo”. Na sua opinião, 

a medida é uma “cortina de fumaça para fazer passar 

outros interesses”. 

 

(site: 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
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para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-

de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-

com-a-famesp-organizacao-social-de-saude - acesso em 

14/05/2020). 

 

Dessa forma, é importante citar o trecho da matéria veiculada no 

site: https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-

das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-

que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes:  

 

“Como relatou o professor José Sebastião dos Santos, a Famesp, 

que responde também pelo Hospital de Base de Bauru, espécie de pronto-

socorro municipal, pretendia transferir os respectivos atendimentos de urgência 

para o HRAC, que é vinculado ao curso de Medicina e será transformado em 

Hospital das Clínicas (HC). Essa proposta foi repelida por Sebastião, porque 

chocava-se com o perfil originalmente previsto para o HC.” 

 

“Os planos da Famesp não obtiveram êxito, embora contassem, 

em tese, com um padrinho forte: o diretor da FOB, professor Carlos Ferreira 

dos Santos, que é membro do Conselho de Administração da entidade 

privada, definido como “órgão de deliberação superior e de controle da 

administração”, portanto seu principal colegiado. A Famesp foi criada por 

docentes do câmpus de Bauru da Unesp, em 1981, e seus dirigentes e 

conselheiros, na sua quase totalidade, lecionam na Unesp.” 

 

 

DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR 

 

A ação popular é um instrumento constitucional à disposição do 

cidadão contra quaisquer atos revestidos de caráter ilegal e lesivo ao 

patrimônio público, que encontra amparo na Lei nº 4.717/65 e no artigo 5º, 

inciso LXXIII, da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

Art. 5º (...)  

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3367-para-garantir-aulas-em-hospitais-da-cidade-aos-alunos-de-medicina-da-fob-diretor-agora-fala-em-firmar-convenio-com-a-famesp-organizacao-social-de-saude
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3360-relatorio-final-da-cpi-das-organizacoes-sociais-de-saude-apontou-conflito-de-interesses-na-famesp-que-recebeu-do-governo-estadual-desde-2013-r-3-bilhoes
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ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 

público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência. 

 

Vê-se que a Constituição de 1988 conferiu especial importância à 

ação popular, tornando-a um instrumento jurídico disponível a qualquer 

cidadão para exercer sua cidadania e buscar a guarida do Poder Judiciário, 

com vias a proteger o Estado contra atos atentatórios cometidos pelos seus 

próprios agentes, aos quais é legítimo governar apenas a partir dos ditames e 

nos limites constitucionais. 

 

Assim, a importância da ação popular se revela através da 

participação dos cidadãos nos destinos da coisa pública, facultando-lhes agir 

como um fiscal em favor do bem comum e da comunidade. É dizer que a 

verdadeira cidadania resulta no direito de fazer valer as prerrogativas que 

defluem de um Estado Democrático e que a ação popular é uma das formas 

de exercício imediato dessa prerrogativa. 

 

Destarte, o autor popular, assim, atua na condição de eleitor e 

substituto processual da coletividade, primando pela defesa de interesses 

difusos próprios de toda a cidadania a partir do ato lesivo praticado pelo 

Governo do Estado, consoante será devidamente demonstrado durante a 

instrução processual. 

 

 

DO DIREITO  

 

 

Disciplina a Constituição Federal de 1998— CF/88:  

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas 
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que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo 

com as seguintes diretrizes:  

I — descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo;  

II – atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 

 

A Lei n.° 8.080/90 regula, em todo o território nacional, as ações e 

serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou 

privado. Ela também distribui as competências entre os entes federal, 

estaduais e municipais, no que toca à gestão do Sistema Único de Saúde. 

Quanto à competência dos Estados, assim dispõe: 

 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde 

(SUS) compete:  

 

I - promover a descentralização para os Municípios dos 

serviços e das ações de saúde;  

 

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);  

 

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e 

executar supletivamente ações e serviços de saúde;  

 

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar 

ações e serviços:  
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a) de vigilância epidemiológica;  

b) de vigilância sanitária;  

c) de alimentação e nutrição; e  

d) de saúde do trabalhador;  

 

V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos 

agravos do meio ambiente que tenham repercussão na 

saúde humana;  

 

VI - participar da formulação da política e da execução de 

ações de saneamento básico;  

 

VII - participar das ações de controle e avaliação das 

condições e dos ambientes de trabalho;  

 

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, 

acompanhar e avaliar a política de insumos e 

equipamentos para a saúde; 

 

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de 

referência e gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional;  

 

X - coordenar a rede estadual de laboratórios de 

saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que 

permaneçam em sua organização administrativa;  

 

XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o 

controle e avaliação das ações e serviços de saúde;  

 

XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter 

suplementar, de procedimentos de controle de qualidade 

para produtos e substâncias de consumo humano;  

 

XIII - colaborar com a União na execução da vigilância 
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sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;  

 

XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos 

indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da 

unidade federada.  

 

A partir da análise dos dispositivos acima transcritos, é possível 

concluir que a Constituição Federal, em seu artigo 198, inciso 1, consagrou 

uma norma programática, no sentido de que as políticas e ações relacionadas 

à saúde pública devem ser descentralizadas. 

  

Nesse sentido o Estado, através da Secretaria de Estado da 

Saúde, assumiu sua responsabilidade na situação concreta em relação ao 

Hospital das Clínicas de Bauru, NÃO PODENDO o Estado se furtar da 

responsabilidade ou querer atribui-la a outro ente federativo. 

 

Vale ressaltar que a cessão do prédio à FAMESP, SEM A 

ASSINATURA DO TERMO, viola as disposições da legislação, em especial o 

DECRETO ESTADUAL Nº 63.589, DE 06 DE JULHO DE 2018. 

 

AUSÊNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA CESSÃO DO PRÉDIO  E 

REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Conforme amplamente divulgado pela imprensa, a FAMESP e o 

Secretaria de Estado da Saúde ainda não assinaram o convênio 

emergencial.  

 

“Uma equipe técnica da Famesp começou a trabalhar 

nesta sexta-feira (8) no Hospital das Clínicas (HC) da 

USP com o objetivo de promover as adequações 

necessárias para que a nova unidade possa começar a 

funcionar. De acordo com a fundação, que irá gerenciar o 

hospital, a Secretaria de Estado da Saúde projeta o início 

do atendimento a pacientes para o próximo dia 18. O 

convênio emergencial, contudo, ainda não foi 



 

 
33 

formalizado.” 

(site: 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-

famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-

abertura-no-dia-18.html - acesso em 14/05/2020). 

 

Por outro lado, também não foi assinado o termo de cooperação 

técnica entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Reitoria da 

Universidade de São Paulo. 

 

“A instalação de 40 leitos de retaguarda anunciados pelo 

governo do Estado — junto com o prefeito Clodoaldo 

Gazzetta, ainda em 8 de abril passado, aguarda a 

assinatura do Termo de Cessão entre a Secretaria 

Estadual de Saúde e a Universidade de São Paulo (USP). 

Sem essa medida, o Predião continua parado. 

A necessidade da autorização (por ser imóvel da 

universidade sendo destinado a ser ocupado por 

órgão do Poder Executivo Estadual) foi advertida 

ainda no dia 8 de abril pela diretoria local da 

Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) USP, 

durante a coletiva de imprensa do anúncio de 

abertura do HC no Predião. 

Na oportunidade, o secretário adjunto da área de 

Desenvolvimento Regional do governo do Estado, 

Rubens Cury, disse que a medida era simples. Ocorre 

que, sem a formalização do Termo de Cessão, a 

Famesp (contratada pelo Estado para prestar os 

serviços hospitalares de retaguarda também no HC) 

fica de mãos atadas. 

(site: 

https://medium.com/@nelsonitabera/predi%C3%A3o-

aguarda-cess%C3%A3o-entre-estado-e-usp-para-a-

instala%C3%A7%C3%A3o-de-40-leitos-efad2eae0dd – 

acesso em 14/05/2020). 

https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2020/05/723200-famesp-ja-trabalha-no-hospital-das-clinicas-e-preve-abertura-no-dia-18.html
https://medium.com/@nelsonitabera/predi%C3%A3o-aguarda-cess%C3%A3o-entre-estado-e-usp-para-a-instala%C3%A7%C3%A3o-de-40-leitos-efad2eae0dd
https://medium.com/@nelsonitabera/predi%C3%A3o-aguarda-cess%C3%A3o-entre-estado-e-usp-para-a-instala%C3%A7%C3%A3o-de-40-leitos-efad2eae0dd
https://medium.com/@nelsonitabera/predi%C3%A3o-aguarda-cess%C3%A3o-entre-estado-e-usp-para-a-instala%C3%A7%C3%A3o-de-40-leitos-efad2eae0dd
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PROMOTOR ADVERTE CONTRA PREDIÃO PARADO 

O promotor de Justiça, Enilson Komono, disse na reunião 

de hoje que será absurdo instalar tendas em área de 

estacionamento para Hospital de Campanha. 

Ele deixou claro que há elementos para ação de 

improbidade administrativa caso isso aconteça. A razão é 

simples: o governo do Estado (e a USP) concluíram as 

obras do Predião no campus de Bauru há vários anos. 

Ou seja, para Komono não tem o menor sentido 

instalar Hospital de Campanha com adaptação 

externa se em Bauru há prédio próprio, designado 

para a função hospitalar, concluído! 

E, apesar do alto investimento de dinheiro público no 

prédio por vários anos, ele não foi colocado à serviço da 

população. O Ministério Público e o Tribunal de Contas 

apontaram essa situação, no passado. Porém, não há 

conhecimento sobre o desfecho desses procedimentos. 

Por que o caso escandaloso do Predião fantasma não 

gerou medidas judiciais até hoje? 

(site: 

https://medium.com/@nelsonitabera/predi%C3%A3o-

aguarda-cess%C3%A3o-entre-estado-e-usp-para-a-

instala%C3%A7%C3%A3o-de-40-leitos-efad2eae0dd – 

acesso em 14/05/2020). 

 

 

O Decreto Estadual n.º 63.589/2018, em seu art. 2º, §3º estabelece: 

 

Artigo 2º - (...) 

 

§ 3º - Para a consecução das atribuições previstas neste 

artigo, fica a Secretaria da Saúde autorizada a receber, 

da Universidade de São Paulo, mediante cessão de 

uso, a ser oportunamente formalizada, os prédios e a 

https://medium.com/@nelsonitabera/predi%C3%A3o-aguarda-cess%C3%A3o-entre-estado-e-usp-para-a-instala%C3%A7%C3%A3o-de-40-leitos-efad2eae0dd
https://medium.com/@nelsonitabera/predi%C3%A3o-aguarda-cess%C3%A3o-entre-estado-e-usp-para-a-instala%C3%A7%C3%A3o-de-40-leitos-efad2eae0dd
https://medium.com/@nelsonitabera/predi%C3%A3o-aguarda-cess%C3%A3o-entre-estado-e-usp-para-a-instala%C3%A7%C3%A3o-de-40-leitos-efad2eae0dd
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infraestrutura atualmente destinada ao Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade 

de São Paulo- HRAC/USP. 

 

Portanto, em que pese a condição de pandemia vivida pela 

sociedade, há flagrante violação do referido Decreto Estadual, acarretando na 

nulidade prevista na Lei n.º 4.717/65: 

 

Art. 4º São também nulos os seguintes atos ou contratos, 

praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou 

entidades referidas no art. 1º.  

 

 III - A empreitada, a tarefa e a concessão do serviço 

público, quando: 

        a) o respectivo contrato houver sido celebrado sem 

prévia concorrência pública ou administrativa, sem que 

essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou 

norma geral; 

 

DA LIMINAR/TUTELA ANTECIPADA  

 

Pelo princípio da fungibilidade, requer a Vossa Excelência a 

concessão da suspensão liminar do ato lesivo impugnado, conforme §4º do 

artigo 5º da Lei nº 4.717/65, ou de tutela provisória antecipada, a teor do art. 

294, parágrafo único da Lei nº 13.105/15 (CPC). 

 

Conforme redação do caput e do §2º do art. 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência antecipada poderá ser concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano. 

 

A probabilidade do direito resta evidenciada em razão de toda a 

fundamentação da presente Ação Popular. Contudo, importante ressaltar que 

se trata no presente caso de um ato administrativo que implica no gasto de R$ 

12 milhões, necessários para a adequação do Hospital e os problemas de 
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instalação. 

 

As declarações professor José Sebastião dos Santos, da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) são preocupantes e merecem a devida 

atenção. 

 

No entender do docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (FMRP), o propósito é “encobrir o plano conspiratório e atender aos 

interesses políticos e econômicos que permeiam a implantação do Curso 

de Medicina e do Hospital das Clínicas de Bauru”.  

 

“Conforme já é de conhecimento público”, prossegue Sebastião: “o 

Diretor da FOB-USP tornou-se, recentemente, membro do Conselho de 

Administração da Famesp, que é o órgão de deliberação superior e de 

controle da administração [daquela fundação privada] e ao assumir 

também a superintendência do HRAC-USP e futuro Hospital das Clínicas 

terá que lidar com conflitos de interesse”. 

 

 

Ainda segundo Sebastião, a Diretoria da FOB “sabe que a 

acomodação desses interesses trará dificuldades operacionais para a 

continuidade do desenvolvimento do Curso de Medicina no seu padrão 

atual, manter a retomada das atividades do HRAC/Centrinho e a 

implantação do Hospital das Clínicas de acordo com os fundamentos do 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

 

O ato impugnado também pretende passar a gestão de mais um 

Hospital para uma Fundação que apresenta inúmeros problemas de gestão e 

administração, além de manter diversos equipamentos OBSOLETOS, 

QUEBRADOS ou ALUGADOS (altíssimo custo), com demonstrativo contábil-

financeiro apontando para  INCERTEZA RELEVANTE RELACIONADA COM A 

CONTINUIDADE OPERACIONAL. 

 

O perigo de dano se perfaz na medida em que os efeitos do 

convênio atingem milhões de cidadãos, cristalizam efeitos em toda a economia 
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do Estado e agravam as dificuldades por que passa a população. 

 

Para oferecer condições seguras de funcionamento e de 

atendimento adequado à população, o prédio do HC-USP depende de 

investimentos e obras em mais de R$ 12 milhões e que não serão resolvidas 

em poucos dias, como pretendem o Estado e a FAMESP. 

 

Destarte, uma vez presente os requisitos legais, faz jus à concessão 

da medida liminar ou de tutela de provisória de urgência, determinando-se: 

 

1) A imediata SUSPENSÃO do convênio emergencial a ser 

assinado com a FAMESP para a gestão do Hospital das 

Clínicas (HC-Centrinho) de Bauru e, caso tenha sido 

assinado, a suspensão de seus efeitos; 

 

2) Que o Governo do Estado de São Paulo assuma o Hospital das 

Clínicas de Bauru e dê IMEDIATA continuidade aos serviços 

a serem prestados, fazendo-o diretamente ou por convênio com 

Organização Social de Saúde (OSS), Fundação, Associação ou 

outra entidade que não seja a FAMESP. 

 

Requer-se, por derradeiro, a aplicação de outra medida que esse R. 

Juízo venha a julgar mais pertinente à espécie, de forma a compelir os réus 

a darem integral cumprimento à MM. Determinação Judicial. 

 

  

DOS PEDIDOS  

 

Ante o exposto, respeitosamente, requer a Vossa Excelência que a 

presente ação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, intimando-se o 

ilustre representante do Ministério Público para as devidas manifestações e 

acompanhamento do feito, sob pena de nulidade. 

 

Nessa esteira, requer: 
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A)  Em sede de TUTELA DE URGÊNCIA que seja determinada: 

 

1) A imediata SUSPENSÃO do convênio emergencial a ser 

assinado com a FAMESP para a gestão do Hospital das 

Clínicas (HC-USP Centrinho) de Bauru e, caso tenha sido 

assinado, a suspensão de seus efeitos; 

 

2) Que o Governo do Estado de São Paulo assuma o Hospital 

das Clínicas de Bauru e dê IMEDIATA continuidade aos 

serviços a serem prestados, fazendo-o diretamente ou por 

convênio com Organização Social de Saúde (OSS), 

Fundação, Associação ou outra entidade que não seja a 

FAMESP. 

 

Requer-se ainda, no mérito, sendo ou não concedida a medida 

antecipatória: 

 

B)  A declaração de nulidade do ato administrativo 

envolvendo a gestão do Hospital das Clínicas de Bauru 

(HC-USP Centrinho) e a FAMESP; 

 

C) Que o Estado se abstenha de firmar convênio com a 

FAMESP para a gestão do Hospital das Clínicas (HC-

Centrinho) de Bauru; 

 

D) Que o Governo do Estado de São Paulo assuma o Hospital 

das Clínicas de Bauru e dê continuidade aos serviços a 

serem prestados, fazendo-o diretamente ou por convênio 

com Organização Social de Saúde (OSS), Fundação, 

Associação ou outra entidade que não seja a FAMESP. 

 

E) A fixação de multa diária para o caso de descumprimento 

das obrigações determinadas, em valor significativo e 

crescente, sem que tal penalidade constitua-se em alternativa 
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à obrigação principal, no mínimo de.............................R$ 

1.000,00 por dia; 

 

Requer-se a Vossa Excelência que determine a CITAÇÃO dos Réus 

para apresentarem resposta no prazo legal e, ao final, que a presente ação 

seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, com a cominações legais. 

 

Postula pela produção de provas por todos os meios admitidos, 

especialmente a juntada de documentos e a produção de PROVA ORAL, 

consistente no depoimento pessoal dos representantes legais das requeridas e 

oitiva testemunhal no momento processual oportuno, requerendo a necessária 

INTIMAÇÃO. 

 

Ainda em seara de provas, com fundamento no art. 396 do Novo 

CPC, requer se digne Vossa Excelência de determinar aos Réus que exibam 

os documentos mencionados, em especial o estudo técnico realizado pela 

Secretaria Estadual de Saúde para a implantação do HC/USP em Bauru; 

laudo/relatório da vistoria realizada no prédio ainda de abril de 2019; o 

convênio emergencial e o Protocolo de Intenções em que a Universidade 

USP autoriza o Estado a instalar emergencialmente 40 leitos no HC, para 

comprovação do descumprimento das normas legais e convencionais 

noticiadas na presente demanda, sob pena de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, conforme disposições constantes do 

art. 400 do mesmo diploma legal. 

 

Requer, por derradeiro, que as publicações e intimações sejam 

disponibilizadas em nome do advogado EVANDRO DE OLIVEIRA GARCIA, 

inscrito na OAB/SP sob n.º 249.519 e no CPF/MF sob n.º 303.442.188-56, com 

endereço profissional na Av. Duque de Caxias, n.º 1-06, sala F, Vila Mesquita – 

Cep: 17014-340 – Bauru-SP, sob pena de nulidade do ato. 

 

Declara o subscritor da presente, sob as penas da Lei, que todos os 

documentos juntados em cópias reprográficas conferem com seus respectivos 

originais, bem como, a autenticidade dos acórdãos e documentos juntados, 

obtidos por meio eletrônico e em site oficial do respectivo órgão, sob sua 
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responsabilidade pessoal.  

 

DO VALOR DA CAUSA 

 

Termos em que, D. R. A. esta, com os inclusos documentos, e 

dando à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), requerendo a isenção 

das custas processuais e ônus processuais, nos termos do que prescreve o 

artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal. 

 

Pede deferimento. 

 

Bauru, 14 de maio de 2020. 

 

 

EVANDRO DE OLIVEIRA GARCIA 

OAB/SP 249.519 


