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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) DE 

DIREITO DA .... VARA DA COMARCA DE LAGOA DA PRATA/MG 

 

SAÚDE PÚBLICA – URGENTE 
 

AUTOS N°: S/N° (À DISTRIBUIÇÃO) 

 

NATUREZA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA IMPOSIÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER 

 

ORIGEM: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPMG – 

NOTÍCIA DE FATO Nº 0372.19.000226-4 

(DOCUMENTAÇÃO EXTRAÍDA DOS AUTOS 

JUDICIAIS Nº 0372.17.002467-6) 

 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, através de seu Órgão de Execução em exercício 

nesta Comarca de Lagoa da Prata/MG, com atribuições na 

Curadoria da Saúde, com fundamento nos artigos 127, 

caput, e 129, inciso III, da Constituição da República; 

no artigo 4º da Lei nº 7.347, de 24/07/1985 (Lei da 

Ação Civil Pública); na Portaria MS nº 10, de 

03/01/2017; e nos artigos 74, 75 e 93, Anexo III, da 

Portaria de Consolidação MS nº 3, de 28/09/2017, vem, 

muito respeitosamente, à distinta presença de V.Exa., 

para propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, 

 

contra o MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG, pessoa 

jurídica de direito público interno, devidamente 
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inscrita no CNPJ sob o n° 18.318.618.0001-60, com sede 

na Rua Joaquim Gomes Pereira, n° 825, Bairro Centro, 

nesta Cidade de Lagoa da Prata/MG, que deverá ser 

citado na pessoa de seu representante legal, o Prefeito 

Municipal (artigo 75, inciso III, do CPC), o que faz 

diante das razões fáticas e jurídicas a seguir 

expostas. 

 

 

DOS FATOS. 

 

  Na data de 05/04/2017 a 2ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Lagoa da Prata/MG procedeu à 

instauração da Notícia de Fato MPMG nº 0372.17.000182-

3, visando à apuração de irregularidades no fluxo de 

atendimentos médicos realizados pela Unidade de Pronto-

Atendimento (UPA 24 HORAS), consistente na manutenção 

de pacientes internados por prazo superior a 24 (vinte 

e quatro) horas, contrariando as normas de regência 

daquela modalidade de estabelecimento de saúde. 

 

  O procedimento administrativo foi instaurado 

a partir de declarações prestadas na Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.17.000175-71, onde a pessoa de 

D.A.A., em 29/03/2017, declarou que seu genitor, J.L., 

idoso de 60 (sessenta anos de idade), se encontrava 

internado na UPA de Lagoa da Prata/MG há 4 (quatro) 

dias, aguardando transferência para unidade de saúde 

especializada via Central de Regulação de Leitos do 

SUS-FÁCIL. 

 

  Posteriormente foram juntadas aos autos 

cópias de declarações prestadas na Ficha de Atendimento 

MPMG nº 0372.17.000228-42, registrando que o paciente 

E.D.A. permanecia internado na UPA de Lagoa da Prata/MG 

há 07 (sete) dias, também na expectativa de 

transferência para unidade de saúde especializada via 

SUS-FÁCIL. 

 

                                                           
1 Vide f. 07/15 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
2 Vide f. 18/21da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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  A reiteração das situações acima descritas, 

isto é, manutenção de pacientes em estado de internação 

por vários dias na UPA 24 HORAS de Lagoa da Prata/MG, 

estava a sugerir o funcionamento da referida unidade de 

saúde desacobertada de serviço hospitalar de 

retaguarda, com ofensa às normas disciplinadoras 

daquela modalidade de estabelecimento de saúde, 

colocando em risco a vida de pacientes e comprometendo 

o funcionamento da Rede de Atenção às Urgências (RAU) 

estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

 

  Em razão do funcionamento irregular da UPA 24 

HORAS de Lagoa da Prata/MG, à margem das normativas do 

SUS, pelo fato de estar conservando pacientes em estado 

de internação em estabelecimento de saúde que não 

ostenta natureza hospitalar, o Ministério Público, 

ingressou com a Ação Civil Pública (ACP) de Produção 

Antecipada de Provas nº 0372.17.002467-6, a fim de que 

o Município de Lagoa da Prata/MG apresentasse contrato 

ou convênio firmado com entidade hospitalar que lhe 

estivesse prestando o serviço de RETAGUARDA PARA A UPA 

24 HORAS, nos exatos termos em que determinado pelo 

artigo 45, inciso VI, da Portaria MS 10, de 

03/01/20173, e pelo artigo 93, inciso VI, da Portaria 

de Consolidação MS nº 3, de 28/09/2017, em seu Anexo 

III. 

 

  Em justificativas prestadas na ACP nº 

0372.17.002467-6, asseverou o Município de Lagoa da 

Prata/MG que “(...) não há contrato ou convênio firmado 

com um único estabelecimento hospitalar (...)” e que a 

“(...) regulação de vagas é feita pelo Estado de Minas 

Gerais, através dos hospitais conveniados ao SUS, de 

acordo com a complexidade e especialidade médica 

necessária (...).”4 

 

  Traduzindo, o que afirmou o Município de 

Lagoa da Prata/MG é que ele não possui entidade 

hospitalar específica de retaguarda para a sua UPA 24 

HORAS e que o gestor local de saúde se desoneraria do 

seu encargo a partir da mera solicitação de vagas 

hospitalares para pacientes da UPA 24 HORAS, por meio 

do cadastro deles na Central de Regulação de Leitos do 

                                                           
3 Vide f. 23/30 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
4 Vide f. 37da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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SUS-FÁCIL, pouco importando, daí por diante, que a 

internação desses pacientes naquela unidade de saúde 

ambulatorial (pré-hospitalar) perdure por dias e até 

por semanas, até que seja disponibilizada a vaga pelo 

SUS-FÁCIL. 

 

  Ora, evidentemente que a questão não pode nem deve 
ser tratada com a simplicidade proposta pelo Município de Lagoa da 
Prata/MG. 
 

  Isso porque o simples cadastro de pacientes 

na Central de Regulação de Leitos do SUS-FÁCIL não é 

nem nunca foi circunstância autorizadora da 

transformação de UPA’s 24 HORAS em entidades 

hospitalares, aptas à internação de pacientes, sob pena 

de se ter por letra morta a vedação contida no artigo 

5º, inciso VIII, da Portaria MS 10, de 03/01/2017, 

reproduzida no artigo 74, inciso VIII, da Portaria de 

Consolidação MS nº 3, de 28/09/2017 (Anexo III), no 

sentido de que o tempo-resposta para pacientes em 

observação é de 24 (vinte e quatro) horas nas UPA’s 24 

HORAS. Passado esse prazo – e naturalmente sem nenhuma 

pretensão de apego a pontualidades britânicas – 

presumem os atos normativos citados que a condição de 

“paciente em observação” é sucedida pelo estado de 

“paciente em internação”, incompatível com unidades 

pré-hospitalares, comprometendo e fazendo represar, por 

isso mesmo, os atendimentos médicos ambulatoriais, de 

baixa complexidade, que explicam e justificam a própria 

existência das UPA’s 24 HORAS. 

 

  Sendo mais objetivo, há uma duplicidade de 

obrigações que se dividem entre entes federados 

distintos, sem que uma exclua ou mitigue a outra: 1ª) a 

obrigação de regular, a tempo e modo, o acesso à 

população usuária do SUS aos serviços hospitalares de 

média e alta complexidade, obrigação esta que toca ao 

Estado de Minas Gerais e é executada por meio das 

Centrais de Regulação Regionais (SUS-FÁCIL)5; 2ª) a 

obrigação de garantir retaguarda aos pacientes 

                                                           
5 O Município de Lagoa da Prata/MG integra a Macrorregião Administrativa Oeste 
de Saúde, com Central de Regulação de Leitos do SUS-FÁCIL localizada no 
Município de Divinópolis/MG. Vide Lei 13.317, de 24/09/1999 (artigo 16); 
Deliberação CIB-SUS/MG nº 318, de 07/12/2006; Decreto Estadual nº 45.015, de 
19/01/2009. Deliberação CIB-SUS/MG nº 618, de 09/12/2009 – Anexo III (Plano 
Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais). 
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atendidos na UPA 24 HORAS e que, após elucidação 

diagnóstica e estabilização clínica, necessitem de 

transferência para entidades hospitalares de média e 

alta complexidade. Essa obrigação está sob encargo do 

gestor da UPA, no caso, ao Município de Lagoa da 

Prata/MG, que, ao optar pela oferta deste serviço de 

saúde ambulatorial, pré-hospitalar, o fez cônscio da 

necessidade de estar acobertado pelo serviço hospitalar 

de retaguarda, em razão do tempo-reposta máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, inerente à dinâmica operacional 

das UPA´s (Portaria MS 10, de 03/01/2017, artigos 5º, 

inciso VIII, e 45, inciso VI). 

 

  Os mais afoitos e levianos poderiam defender 

que o problema está nas Centrais de Regulação do SUS-

FÁCIL, que de fácil nada têm, são ineficientes e impõem 

aos pacientes que necessitam da regulação assistencial 

verdadeira via-crucis para conseguirem um leito ou um 

serviço de média e alta complexidade médica. Nesse 

ponto, desnecessário dizer que, especialmente na seara 

da saúde, onde vidas humanas estão ou podem estar em 

risco efetivo ou potencial, UM ERRO NÃO PODE JUSTIFICAR 

OUTRO, de maneira que a omissão ou inadimplência 

regulatória do Estado de Minas Gerais, via SUS-FÁCIL, 

não justifica, obviamente, omissão equivalente por 

parte do ente municipal gestor da UPA, pois, como 

destacado acima, estamos diante de responsabilidades 

distintas, que não se confundem nem se excluem. 

 

  E não estamos aqui tratando de pacientes 

mantidos sob internação por algumas horas além daquele 

prazo-limite para a resolutividade médica ou para a 

estabilização de pacientes atendidos na UPA local, mas 

de excessos de prazo que, conforme já dito, alcançam 

dias e até semanas, como foi o caso, por exemplo, do 

Sr. J.L., que, conforme se verifica do Ofício nº 

531/20176, subscrito pelo médico Diogo Oliveira Chaves, 

então Diretor da UPA, permaneceu internado na unidade 

de saúde por nada menos do que 15 (quinze dias), sem 

nenhum sucesso de transferência. O mesmo se pode dizer 

em relação à paciente H.A.S., idosa de 82 (oitenta e 

dois) anos, que permaneceu internada na UPA por mais de 

                                                           
6 Vide f. 22 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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18 (dezoito) dias7, sem transferência para hospital de 

retaguarda ou para internação hospitalar resolutiva. 

 

  Como prova da rotina de desvirtuamento das 

atribuições da UPA 24 HORAS de Lagoa da Prata/MG, que, 

apesar da sua natureza pré-hospitalar, vem sendo 

indevidamente utilizada como unidade de saúde 

hospitalar, destinada à internação de pacientes, 

relacionamos aqui fichas de atendimentos de saúde 

realizados na 2ª Promotoria de Justiça, contendo 

registros de múltiplos doentes que se encontravam 

internados há vários dias naquele componente pré-

hospitalar, aguardando a liberação de vagas pela 

Central de Regulação do SUS-FÁCIL. Vejamos: 

 

1) Paciente A.S.L., 77 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000066-6): foi atendida 

na UPA no dia 1º/03/2018 e lá permanecia até o dia 

05/03/2018 (5 dias)8; 

 

2) Paciente D.L.A., 95 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000050-0): foi atendido 

na UPA no dia 11/02/2018 e lá permanecia até do dia 

15/02/2018 (5 dias)9; 

 

3) Paciente M.A.S., 75 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000048-4): foi atendido 

na UPA no dia 02/02/2018 e lá permanecia até o dia 

15/02/2018 (14 dias)10; 

 

4) Paciente M.A.S., 60 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000040-1): foi atendida 

na UPA no dia 31/01/2018 e lá permanecia até o dia 

02/02/2018 (3 dias)11; 

 

5) Paciente C.B.C., 90 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000025-2): foi atendida 

na UPA no dia 17/01/2018 e lá permanecia até o dia 

23/01/2018 (7 dias)12; 

 

                                                           
7 Vide f. 112/116 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
8 Vide f. 41/45 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
9 Vide f. 46/51 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
10 Vide f. 52/69 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
11 Vide f. 70/74 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
12 Vide f. 75/81 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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6) Paciente J.G., 77 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000005-4): foi atendido 

na UPA no dia 06/01/2018 e lá permanecia até o dia 

09/01/2018 (4 dias)13; 

 

7) Paciente M.C., 84 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000136-7): foi atendida 

na UPA no dia 04/05/2018 e lá permanecia até o dia 

08/05/2019 (5 dias)14; 

 

8) Paciente I.G.S., 87 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000159-9): foi atendido 

na UPA no dia 14/05/2019 e lá permanecia até o dia 

21/05/2019 (8 dias)15; 

 

9) Paciente S.S., 64 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000295-1): foi atendido 

na UPA no dia 04/09/2018 e lá permanecia até o dia 

19/09/2018 (16 dias)16; 

 

10) Paciente C.O.P., 78 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.18.000353-8): foi atendida 

na UPA no dia 29/11/2018 e lá permanecia até o dia 

04/12/2018 (6 dias)17; 

 

11) Paciente R.M.M., 84 anos (Ficha de Atendimento MPMG 
nº 0372.18.000355-3): foi atendida na UPA no dia 

03/12/2018 e lá permanecia até o dia 05/12/2018 (3 

dias)18; 

 

12) Paciente H.A.S., 82 anos (Ficha de Atendimento MPMG 
nº 0372.19.000003-7): foi atendida na UPA no dia 

22/12/2018 e lá permanecia até o dia 08/01/2019 (18 

dias)19; 

 

13) Paciente R.B.M., 92 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.19.000194-4): foi atendida 

                                                           
13 Vide f. 82/86 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
14 Vide f. 87/91 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
15 Vide f. 92/95 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
16 Vide f. 96/100 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
17 Vide f. 101/105 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
18 Vide f. 106/111 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
19 Vide f. 112/116 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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na UPA no dia 04/07/2019 e lá permanecia até o dia 

10/07/2019 (7 dias)20; 

 

14) Paciente D.P.J.C., 72 anos de idade (Ficha de 

Atendimento MPMG nº 0372.19.000206-6): foi atendida 

na UPA no dia 09/07/2019 e lá permanecia até o dia 

23/07/2019 (15 dias)21. 

 

As situações acima descritas, colhidas por 

amostragem e que ocorreram em período de pouco mais de 

1 (um) ano, retratam apenas aqueles casos de pacientes 

indevidamente internados na UPA, cujos familiares se 

dirigiram ao Ministério Público para o ajuizamento de 

ações de saúde contra o Estado de Minas Gerais para a 

providência de vagas, não se podendo descartar, por 

isso mesmo, a existência de muitas outras ocorrências 

similares que, por qualquer razão, não chegaram a ser 

objeto de pedido de providências ao Ministério Público. 

 

É certo, ainda, que os dias de internações 

irregulares trazidos a exemplo são ou tendem a ser, na 

prática, bem maiores do que os informados, já que os 

números computados retratam aqueles decorridos entre a 

data de entrada dos pacientes na UPA e a data de 

registro da Ficha de Atendimento no Ministério Público, 

e não a data real de transferência dos pacientes para 

unidades de saúde hospitalares, de acordo com as suas 

respectivas necessidades médicas. 

 

  Importante citar, também, recente inspeção 

realizada na UPA 24 HORAS de Lagoa da Prata/MG pelo 

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM/MG), 

cujo Relatório nº 5244-120/2019 conclui que “o tempo de 

permanência na observação da emergência ultrapassa 24 

horas: item em desconformidade com a Resolução CFM nº 

2.056/2013 e Resolução CFM nº 2.077/2014, art. 14. 

Existe internação nas dependências do serviço de 

urgência e emergência: item em desconformidade com a 

Resolução CFM nº 2.056/2013 e Resolução CFM nº 

2.077/14, art. 15”22. 

 

                                                           
20 Vide f. 117/122 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
21 Vide f. 123/128 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
22 Vide f. 132/146 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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  Dúvidas não há, portanto, de que estamos 

diante de IRREGULARIDADE GRAVE e que vem se mostrando 

PERSISTENTE no âmbito da UPA 24 HORAS de Lagoa da 

Prata/MG, que está em funcionamento desacobertada de 

entidade hospitalar de retaguarda, colocando em risco 

uma coletividade indeterminada de pessoas usuárias de 

serviços prestados à conta do SUS e, ao mesmo tempo, 

comprometendo a prestação dos serviços de baixa 

complexidade que lhe são próprios, ao ponto de 

recomendar a atuação repressiva do Ministério Público. 

 

 

DO DIREITO. 

 

As UPA’s são componentes de atendimento 

intermediário entre a atenção básica e a rede 

hospitalar, que prestam serviços médicos de baixa e 

média complexidade. Um de seus principais objetivos é 

diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais. A 

UPA deve funcionar 24 horas por dia, sete dias por 

semana, oferecendo à população uma estrutura 

simplificada, com Raio X, eletrocardiografia, 

pediatria, laboratório de exames e leitos de 

observação, em que o paciente pode ficar por até 24 

horas. Se o caso não puder ser resolvido na UPA, o 

paciente deve ser removido para um hospital de 

referência. 

 

  Em consulta ao Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES)23, consta que a UPA de 

Lagoa da Prata/MG tem o nome fantasia de “UPA GERALDO 

DINIZ BORGES”, que está cadastrada sob o número 

7959079, que a sua natureza é ambulatorial e que não 

possui leitos hospitalares. Consta do CNES, ainda, que 

a UPA local é do tipo “UPA 24 HORAS NOVA”, Porte I, e 

está sob gestão municipal. 

 

  Pois bem. 

 

  A Portaria MS nº 10, de 03/01/201724, que 

define as diretrizes do modelo assistencial da UPA 24 

HORAS DE PRONTO-ATENDIMENTO, em diversos dispositivos, 

exige que os estabelecimentos do tipo UPA 24 HORAS 

                                                           
23 Vide f. 154/157 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
24 Vide f. 23/30 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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somente podem funcionar de forma articulada com a 

atenção hospitalar, deixando nítida a IMPOSSIBILIDADE 

DE TRANSFORMAÇÃO OU DE USO DAS UPAS COMO UNIDADES 

HOSPITALARES. Vejamos: 

 
“Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se: 

 

I - UPA 24h: estabelecimento de saúde de complexidade 

intermediária, articulado com a Atenção Básica, o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, a 

Atenção Domiciliar e a ATENÇÃO HOSPITALAR, a fim de 

possibilitar o melhor funcionamento da RAU; 

 

(...). 

 

Art. 5º Considerar-se-á a UPA 24h em efetivo 

funcionamento quando desempenhar as seguintes 

atividades: 

 

(...); 

 

II - articular-se com a Atenção Básica, o SAMU 192, a 

Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, bem como 

com os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e 

outros serviços de atenção à saúde, por meio de fluxos 

lógicos e efetivos de referência e contrarreferência, 

ordenados pelas Centrais de Regulação de Urgências e 

complexos reguladores instalados nas regiões de saúde; 

 

(...). 

 

VIII - MANTER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO, POR ATÉ 24 

HORAS, PARA ELUCIDAÇÃO DIAGNÓSTICA OU ESTABILIZAÇÃO 

CLÍNICA, E ENCAMINHAR AQUELES QUE NÃO TIVERAM SUAS 

QUEIXAS RESOLVIDAS COM GARANTIA DA CONTINUIDADE DO 

CUIDADO PARA INTERNAÇÃO EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE 

RETAGUARDA, POR MEIO DA REGULAÇÃO DO ACESSO 

ASSISTENCIAL. 

 

(...). 

 

Art. 45. O pedido novo de implantação de UPA 24h, 

ficarão sujeitas ao planejamento integrado da despesa 

de capital e custeio e à análise da proposta inserida 

no SISMOB, que deverá conter seguintes informações e 

documentos: 

 

(...). 

 

VI - COMPROMISSO FORMAL SUBSCRITO PELO GESTOR DE PELO 

MENOS UM DOS HOSPITAIS INTEGRANTES DA GRADE DE 

REFERÊNCIA DE QUE ESSE ESTABELECIMENTO GARANTE A 

RETAGUARDA HOSPITALAR PARA A UPA 24H; (...).” 

(grifamos e destacamos). 
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  A Resolução CFM nº 2.077/2014, expressamente, 

exclui a natureza hospitalar das UPAS 24 HORAS e, mesmo 

para aqueles serviços hospitalares de urgência e 

emergência (públicos ou privados), o ato normativo do 

CFM estabelece o prazo máximo de 24 horas para a 

permanência de pacientes em observação. Vejamos: 

 
“Art. 1° Esta resolução se aplica aos Serviços 

Hospitalares de Urgência e Emergência, públicos e 

privados, civis e militares, em todos os campos de 

especialidade. 

 

Parágrafo único. Entende-se por Serviços Hospitalares 

de Urgência e Emergência os denominados prontos-

socorros hospitalares, pronto-atendimentos 

hospitalares, emergências hospitalares, emergências de 

especialidades ou quaisquer outras denominações, 

EXCETUANDO-SE OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NÃO 

HOSPITALARES, COMO AS UPAS E CONGÊNERES. 

 

(...). 

 

Art. 14. O tempo máximo de permanência dos pacientes 

nos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência 

será de até 24h, após o qual o mesmo deverá ter alta, 

ser internado ou transferido.” (original sem grifos ou 

destaques). 

 

  Por fim, a Resolução CFM nº 2.079/2014, em 

seu artigo 12, assim prescreve: 

 
“Art. 12. O tempo máximo de permanência do paciente na 

UPA para a elucidação diagnostica e tratamento é de 

24h, ESTANDO INDICADA A INTERNAÇÃO APÓS ESSE PERÍODO, 

sendo de responsabilidade do gestor a GARANTIA DE 

REFERÊNCIA A SERVIÇO HOSPITALAR.” (grifamos e 

destacamos)25. 

 

  Não há, portanto, sob qualquer aspecto ou 

circunstância, amparo legal para a utilização da UPA 24 

HORAS como entidade hospitalar, do que decorre a 

impossibilidade absoluta de manutenção de seus 

pacientes em estado de internação por dias e até por 

semanas, prejudicando a continuidade e a efetividade 

dos tratamentos, e estrangulando os atendimentos 

ambulatoriais que lhe são próprios, como tem sido 

rotina em Lagoa da Prata/MG. 

                                                           
25 Vide f. 31/35 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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  Daí por que não subsiste a afirmação do 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Geraldo Mangelo de 

Almeida, no sentido de que “(...) todos os hospitais 

vinculados ao SUS (...)”26 funcionam como retaguarda da 

UPA 24 HORAS, pois, se assim o fosse, também seria 

exigência desprovida de autoridade e de valia aquela 

contida no supratranscrito artigo 45, inciso VI, da 

Portaria MS nº 10, de 03/01/201727, ao prescrever que a 

implantação de uma UPA está condicionada à apresentação 

de compromisso formal, subscrito pelo gestor, de que 

pelo menos um dos hospitais integrantes da grade de 

referência funcionará como específica entidade 

garantidora da retaguarda hospitalar da UPA 24 HORAS. E 

se esse compromisso formal há de existir em relação a 

ao menos uma entidade hospitalar, então, por lógica 

dedução, não são todas as unidades hospitalares da 

grade de referência que se prestam ou que assumem, 

automática e genericamente, a condição de garantes 

daquela retaguarda hospitalar, imprescindível ao 

regular funcionamento da UPA. 

 

  Tanto isso é verdadeiro que o Município de 

Lagoa da Prata/MG, para que a UPA 24 HORAS iniciasse as 

suas atividades em 20/02/2016, e para fins de 

atendimento das normas estabelecidas nos artigos 5º, 

inciso VIII, e 45, inciso VI, da Portaria MS nº 10, de 

03/01/2017, informou ao Ministério da Saúde que a nova 

unidade ambulatorial teria o Hospital São Carlos como 

entidade hospitalar de retaguarda. 

 

  Nada obstante, e por mais absurda e 

irresponsável que se apresentasse a medida, a 

Administração Municipal, exatamente a partir do ano de 

2016, rescindiu e não mais renovou nenhum dos contratos 

e convênios mantidos com a Fundação São Carlos, 

mantenedora do Hospital São Carlos, para a prestação de 

serviços à conta SUS28, além de suprimir toda e 

qualquer subvenção municipal à entidade fundacional 

para o cofinanciamento da atenção hospitalar, passando 

a municipalidade, assim, a se mostrar inadimplente no 

                                                           
26 Vide f. 39 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
27 A exigência é repetida no artigo 93, inciso VI, da Portaria de Consolidação MS nº 
3, de 28/09/2017 (Anexo III). 
28 A respeito, foram prestadas informações pela Fundação São Carlos à f. 159 da 
Notícia de Fato nº 0372.19.000226-4. 
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cumprimento da responsabilidade que lhe impõe o artigo 

37, § 3º, inciso IV, da Portaria MS nº 2, de 

28/09/201729. Embora não se preste a presente ação a 

discutir tal omissão financeira do Poder Público 

Municipal, certo é que a UPA 24 HORAS local, desde o 

início de suas atividades, está funcionando 

desassistida de entidade hospitalar de retaguarda30, 

estando a municipalidade, por isso mesmo, subvertendo 

as finalidades daquela unidade de saúde pré-hospitalar, 

ao manter pacientes sob internação por vários dias e 

até por semanas, conforme acima demonstrado. 

 

  A propósito, o Tribunal de Contas da União 

(TCU), no ano de 2012, realizou auditoria operacional 

nas UPA´s, visando justamente à análise destas unidades 

de saúde no fiel cumprimento de suas finalidades 

legais. Vejamos as conclusões desta auditagem: 

 
“AUDITORIA OPERACIONAL NAS UNIDADES DE PRONTO 

ATENDIMENTO – UPAS. 

 

(...). 

 

Em 2012, o Tribunal de Contas da União realizou 

auditoria com o objetivo de avaliar se as UPAs 

cumpriam suas responsabilidades e competências, mais 

especificamente, se estaria havendo desvirtuamento do 

papel que devem exercer na Rede de Atenção às 

Urgências; se estariam conseguindo operar com o quadro 

de pessoal adequado e suficientemente capacitado e se 

as estratégias de planejamento, controle e 

monitoramento da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 

do Ministério da Saúde estariam adequadas. 

                                                           
29 A Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 2, de 28/09/2017, contém a 
“Consolidação das Normas Sobre as Políticas Nacionais de Saúde do Sistema 
Único de Saúde”. O seu artigo 37, § 3º, inciso IV, assim dispõe: “Art. 37. A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, representados por suas instâncias 
gestoras do SUS, são responsáveis pela organização e execução das AÇÕES DA 
ATENÇÃO HOSPITALAR NOS SEUS RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, de acordo com 
os princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP). (Origem: PRT MS/GM 3390/2013, Art. 32). (...) § 3º Compete às 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE e do Distrito Federal: (Origem: PRT MS/GM 
3390/2013, Art. 32, § 3º). (...) IV - COFINANCIAR A ATENÇÃO HOSPITALAR, DE 
FORMA TRIPARTITE; (Origem: PRT MS/GM 3390/2013, Art. 32, § 3º, IV)” 
(destacamos). 
30 Nas informações registradas no CNES, consta que a UPA de Lagoa da Prata/MG 
não possui nenhuma organização parceira, o que reforça a afirmação no sentido 
de que a Fundação São Carlos, mantenedora do Hospital São Carlos, não possui 
nenhum contrato ou convênio que coloque o nosocômio como entidade hospitalar 
da “Upa Geraldo Diniz Borges”. Vide f. 157 da Notícia de Fato nº 0372.19.000226-4. 
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(...). 

 

 

Principais achados. 

 

As análises evidenciaram a existência de deficiências 

na articulação e na integração das UPAs com 

componentes das redes de atenção às urgências, 

prejudicando a continuidade e a efetividade do 

tratamento dos pacientes Em muitas localidades, não 

foram instituídos mecanismos de comunicação para o 

acompanhamento da condição de saúde de pacientes pelas 

unidades de atenção básica. Dos coordenadores de UPA 

que responderam à pesquisa, 43,6% consideraram os 

mecanismos existentes inadequados. Além disso, 38% 

responderam que o encaminhamento de pacientes para os 

serviços de atenção básica nunca ocorre ou ocorre 

poucas vezes. 

 

(...). 

 

OUTRO FATOR QUE CONCORRE PARA A DESARTICULAÇÃO DAS 

UPAS NAS REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS É A 

INSUFICIENTE RETAGUARDA DE LEITOS HOSPITALARES EM 

ENFERMARIAS E EM UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO 

(UTIS) PARA A UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS 

PELAS UPAS. ESSA SITUAÇÃO ACABA OBRIGANDO A QUE OS 

PACIENTES FIQUEM EM OBSERVAÇÃO NAS UPAS POR MAIS DE 24 

HORAS, CONTRARIANDO AS NORMAS ESTABELECIDAS. Cerca de 

62% dos coordenadores de UPA afirmaram que essa 

situação ocorre sempre ou muitas vezes. (...).” (TCU, 

Processo nº 013.247/2012-e – Acórdão nº 2292/2014-PL – 

Plenário – Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 

– Data da Sessão: 03/09/2014)31. 

 

  Constata-se, pois, que a manutenção de 

pacientes em estado de internação por prazos que 

superam, em muito, o tempo-limite de resposta previsto 

no artigo 5º, inciso VIII, da Portaria MS 10, de 

03/01/2017, tal como vem ocorrendo, com frequência, na 

UPA 24 HORAS de Lagoa da Prata/MG, caracteriza DESVIO 

DE FINALIDADE DAS UPA’S, tratando-se, pois, de situação 

flagrantemente ilícita e, pior do que isso, capaz de 

colocar em risco a vida de pacientes ou, quando pouco, 

de prejudicar a continuidade e a efetividade dos 

tratamentos médicos prescritos. 

 

 

                                                           
31 Vide f. 129 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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OUTRAS IRREGULARIDADES FUNCIONAIS GRAVES NO ÂMBITO DA 

UPA 24 HORAS DE LAGOA DA PRATA/MG. 

 

  Além do desvio de finalidade já 

exaustivamente abordado no tópico anterior, a UPA 24 

HORAS de Lagoa da Prata/MG apresenta outras 

irregularidades funcionais que foram constatadas em 

inspeções realizadas pelo CRM/MG e pelo Conselho 

Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN/MG). 

 

  Além da manutenção de pacientes internados 

por prazo superior a vinte e quatro horas, o CRM/MG, no 

Relatório de Diligência nº 5244/-120/201932, constatou 

que a UPA local apresentava as seguintes 

irregularidades: 

 

➢ alvará sanitário vencido; 

➢ inexistência de laudo favorável emitido pelo Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais; 

➢ ausência de medicamentos diversos, que deveriam 

estar disponíveis para uso nas salas de urgência, 

emergência ou vermelha. 

 

O COREN/MG, por sua vez, em inspeção 

realizada na UPA em dezembro/2018, emitiu o Relatório 

nº 1340420181205890133, tendo notificado o Município de 

Lagoa da Prata/MG em razão de terem sido constatadas as 

seguintes irregularidades na unidade de saúde 

inspecionada: 

 

➢ déficit de profissionais de enfermagem; 

➢ serviço pré-hospitalar em desconformidade com as 

disposições legais, não disponibilizando enfermeiro 

para supervisionar o trabalho dos técnicos; 

➢ profissionais com carteiras funcionais vencidas. 

 

Em razão das múltiplas irregularidades noticiadas 
nestes autos, informa o Ministério Público, na oportunidade, que 
cópia da presente ação será remetida ao Ministério da Saúde, para 
ciência e adoção das medidas administrativas que entender cabíveis. 
 

 

                                                           
32 Vide f. 131/146 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
33 Vide f. 147/153 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 



 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

16 

DO PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, SEM 

OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, PARA FINS DE SE DETERMINAR 

AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG QUE PASSE A OBSERVAR 

O TEMPO DE RESPOSTA ÍNSITO AO FUNCIONAMENTO 

AMBULATORIAL DA UPA (ARTIGO 5º, INCISO VIII, DA 

PORTARIA MS 10, DE 03/01/2017), PROCEDENDO À EFETIVA 

TRANSFERÊNCIA, PARA ENTIDADE HOSPITALAR DE RETAGUARDA, 

DOS PACIENTES QUE, ATENDIDOS NA “UPA GERALDO DINIZ 

BORGES”, VENHAM A DEPENDER DE LEITO HOSPITALAR E/OU DE 

SERVIÇOS HOSPITALARES DE APOIO DIAGNÓSTICO E 

TERAPÊUTICO, A SEREM ORDENADOS PELA CENTRAL DE 

REGULAÇÃO DE LEITOS DO SUS-FÁCIL, DEVENDO RECORRER, SE 

NECESSÁRIO FOR, À COMPRA DE LEITOS DE RETAGUARDA NA 

REDE PARTICULAR DE SAÚDE, ATÉ QUE OS PACIENTES SEJAM 

DEVIDAMENTE REGULADOS PELO SUS-FÁCIL. POSSIBILIDADE. 

 

  Nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de 

Processo Civil (CPC), são pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência: a) requerimento da parte; b) 

probabilidade do direito; c) perigo de dano irreparável 

à parte ou risco de comprometimento da finalidade útil 

do processo. 

 

  Os fatos e fundamentos apresentados nestes 

autos, em cotejo com os documentos que o instruem, se 

mostram verossímeis, convincentes e relevantes, razão 

pela qual a concessão da tutela de urgência satisfativa 

se impõe como medida de rigor, a fim de evitar perigo 

de lesão irreparável ou de difícil reparação aos 

usuários do SUS na UPA 24 HORAS local. 

 

  Os requisitos para a concessão da providência 

ora pleiteada restam demonstrados à exaustão e com 

clareza meridiana, senão vejamos: 

 

a) probabilidade do direito: a documentação inserida 

nos autos do Procedimento Administrativo MPMG nº 

0372.19.000226-4, que aponta, seguramente, para a 

repetição, em massa, de atendimentos realizados pelo 

Ministério Público noticiando situações de pacientes 

mantidos em estado de internação na UPA 24 HORAS, 

internações essas que chegam a perdurar por dias e 

até por semanas, em manifesta afronta às disposições 

contidas na Portaria MS 10, de 03/01/201734 (artigos 

                                                           
34 Vide f. 23/30 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
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5º, inciso VIII, e 45, inciso VI), na Portaria de 

Consolidação MS nº 3, de 28/09/2017 (Anexo III, 

artigos 74, inciso VIII, e 93, inciso VI), e na 

Resolução CFM nº 2.079/201435; 

 

b) urgência da tutela pretendida, com perigo de dano 
irreparável ou risco de comprometimento da 

finalidade útil do processo: a inadequação física e 

de pessoal da UPA 24 HORAS para a prestação de 

serviços em regime de internação hospitalar, 

situação que, por si só, já se mostra bastante ao 

incremento de agravos à saúde humana, trazendo 

prejuízos à continuidade e/ou à efetividade do 

tratamento dos pacientes mantidos internados 

indevidamente, contribuindo esta irregularidade, 

ainda, para a asfixia da unidade de saúde nos 

serviços ambulatoriais que lhe são próprios, em 

circunstância geradora de desassistência nos 

atendimentos de saúde de baixa complexidade. 

 

  As razões acima expendidas evidenciam, 

portanto, a presença clara e induvidosa dos requisitos 

para a concessão liminar da tutela de urgência, quais 

sejam, o “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.  

 

Não é demais frisar que a UPA 24 HORAS de 

Lagoa da Prata/MG vem funcionando desfalcada de 

entidade hospitalar de retaguarda, contrariando 

expressamente a norma prevista no artigo 45, inciso VI, 

da Portaria MS 10, de 03/01/2017, além de não possuir, 

desde o ano de 2016, nenhum contrato ou convênio de 

prestação de serviços com a Fundação São Carlos, 

entidade mantenedora do Hospital São Carlos36, estando 

a Administração Municipal inadimplente, inclusive, no 

cumprimento da obrigação de cofinanciamento da atenção 

hospitalar (artigo 37, § 3º, inciso IV, da Portaria MS 

nº 2, de 28/09/2017), pelo que, se necessário for, 

deverá o Município de Lagoa da Prata/MG recorrer à 

compra de leitos pela rede suplementar de saúde para a 

garantia da retaguarda hospitalar aos pacientes 

atendidos na UPA que aguardam transferência pela 

Central de Regulação de Leitos do SUS-FÁCIL. 

                                                           
35 Vide f. 31/35 da Notícia de Fato MPMG nº 0372.19.000226-4. 
36 A respeito, foram prestadas informações pela Fundação São Carlos à f. 159 da 
Notícia de Fato nº 0372.19.000226-4. 
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Sempre que o juiz se encontrar diante de um 

pleito para antecipação de tutela, contrapondo-se, de 

um lado, a irreversibilidade do provimento 

jurisdicional, e, do outro lado, o bem maior do homem, 

que é a vida, obviamente que prepondera o princípio da 

proporcionalidade, resultando daí, como absolutamente 

correta, a decisão que defere o pleito antecipatório, 

no caso concreto, a imposição de obrigação de fazer ao 

Município de Lagoa da Prata/MG, consistente no dever de 

assegurar, no plano fático, a retaguarda hospitalar aos 

pacientes atendidos na UPA 24 HORAS que aguardam vaga a 

ser provida pela Central de Regulação de Leitos do SUS-

FÁCIL, medida que se mostra imprescindível para a 

redução dos riscos de doenças e de agravos à saúde 

humana, talhada no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 

8.080/1990, como diretriz fundamental do SUS. 

 

Se por mais não for, a concessão da tutela de 

urgência ora pleiteada não ostenta irreversibilidade, 

podendo a obrigação de fazer imposta ao Município de 

Lagoa da Prata/MG ser perfeitamente reconsiderada a 

qualquer tempo, até o julgamento de mérito da ação na 

instância singular ou mesmo recursal, acaso venha a ser 

rejeitada a pretensão manejada pelo Ministério Público. 

 

 

CONCLUSÃO. 

 

  Diante do exposto e do mais que certamente 

será suprido por V.Exa., REQUER o Ministério Público: 

 

1) que seja recebida a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

CONCEDENDO-SE LIMINARMENTE, SEM OITIVA DA PARTE 

CONTRÁRIA OU JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, A TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, nos termos dos 

artigos 294, 300, caput e § 2º, do CPC, para fins 

de se DETERMINAR AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG 

QUE PASSE A OBSERVAR O TEMPO DE RESPOSTA ÍNSITO AO 

FUNCIONAMENTO AMBULATORIAL DA UPA (ARTIGO 5º, 

INCISO VIII, DA PORTARIA MS 10, DE 03/01/2017), 

PROCEDENDO À EFETIVA TRANSFERÊNCIA, PARA ENTIDADE 

HOSPITALAR DE RETAGUARDA, DOS PACIENTES QUE, 

ATENDIDOS NA “UPA GERALDO DINIZ BORGES”, VENHAM A 

DEPENDER DE LEITO HOSPITALAR E/OU DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO, A 
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SEREM ORDENADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS 

DO SUS-FÁCIL, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

RECORRER, SE NECESSÁRIO FOR, À COMPRA DE LEITOS DE 

RETAGUARDA NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE, ATÉ QUE OS 

PACIENTES SEJAM DEVIDAMENTE REGULADOS PELO SUS-

FÁCIL; 

 

2) tratando-se de tutela de urgência que atribui ao 

MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA/MG uma OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, que sejam observadas as disposições dos 

artigos 536 e 537 do CPC, fixando-se MULTA 

COMINATÓRIA NÃO INFERIOR A R$5.000,00 (CINCO MIL 

REAIS) PARA CADA PACIENTE QUE VENHA A SER MANTIDO 

SOB INTERNAÇÃO NA UPA 24 HORAS, APÓS O DECURSO DO 

PRAZO DE OBSERVAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 5º, INCISO 

VIII, DA PORTARIA MS 10, DE 03/01/2017; 

 

3) que seja determinada a CITAÇÃO do MUNICÍPIO DE 

LAGOA DA PRATA/MG para apresentar a defesa que 

tiver (artigo 335 do CPC), informando o Ministério 

Público, desde já, QUE NÃO TEM INTERESSE NA 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA A QUE SE REFERE O ARTIGO 

334, CAPUT, DO CPC; 

 

4) que seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

FORMULADO NESTES AUTOS, para fins de se confirmar a 

medida liminar requerida no item 1 (um). 

 

O Ministério Público protesta e requer provar 

o alegado por todos os meios de prova em direito 

permitidos. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$100.000,00 

(cem mil reais). 

 

 

Lagoa da Prata, 13 de agosto de 2019, às 17h20min. 

 

 

 

LUÍS AUGUSTO DE REZENDE PENA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 


