
RESOLUÇÃO SES Nº 2040 DE 12 DE MAIO DE 2020 

DETERMINA O AFASTAMENTO CAUTELAR DO INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL DA GESTÃO 

DO HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA;  

DETERMINA A ASSUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELA FUNDAÇÃO SAÚDE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 148, 

Parágrafo Único, I, II e IV, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o art. 43, Parágrafo Único, II, da Lei nº 5.427/2011, e 

o art. 1º, do Decreto nº 45.940/2017, 

CONSIDERANDO: 

- que o procedimento que resultou na contratação do Instituto Diva Alves do Brasil (IDAB) foi 

reputado ilegal em decisão liminar proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro, no bojo do Processo TCE-RJ nº 102.035-8/2020; 

- que a Subsecretaria Jurídica proferiu o Parecer nº 75/2020/SES/SUBJUR, concluindo pela 

nulidade total do contrato em razão da ausência de qualificação específica para a gestão 

hospitalar, requisito do art. 3º, caput, da Lei Estadual nº 6.043/2011, c/c os art. 1º, § 4º; art. 

7º; art. 19; e art. 21, II, todos do Decreto Estadual nº 43.261/2011, ratificada pela Procuradoria 

Geral do Estado no Processo nº SEI-080001/009392/2020; 

- que a organização social foi intimada para que se manifestasse, no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre o tema, notificação que deu início ao processo de anulação do contrato em questão, o 

que somente ocorreu em 11 de maio de 2010; 

- que o Superintendente de Gestão de Unidades Hospitalares alerta para o fato de que 31 

(trinta e um) leitos disponíveis para o tratamento de COVID-19, no Hospital Estadual Anchieta, 

estão sendo fechados pela Organização Social Instituto Diva Alves do Brasil (IDAB), sem 

maiores explicações, reclamando providência por parte da Secretaria de Estado de Saúde; 

- que a situação atual é de absoluta escassez de leitos para o tratamento da doença, havendo, 

inclusive, decisão judicial que determina a abertura imediata de leitos ociosos; 

- que a comunhão de opiniões entre consultoria jurídica interna e o órgão de controle externo 

permitem concluir, com razoável grau de confiança - embora não em caráter definitivo, na 

medida em que deve ser contemplado o contraditório, que o contrato de gestão celebrado a 

título emergencial é nulo de pleno direito; 

- que a ausência do requisito da qualificação específica para a gestão hospital é um vício 

gravíssimo, na medida que diz respeito à própria capacidade técnica da organização social para 

o exercício do objeto do contrato, bem como que a prestação de serviço de saúde não pode 

sofrer solução de continuidade, incidindo aqui o denominado princípio da supremacia do 

interesse público, que motiva a existência de cláusulas exorbitantes nos contratos 

administrativos; 



- que restam claras a existência de (I) risco iminente de lesão ao interesse público e à 

segurança do serviço, que motivam a adoção de providência cautelar, e (II) haver risco grave à 

incolumidade dos usuários do sistema público estadual de saúde, tornando impossível 

aguardar o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação das razões, justificando, assim, a 

assunção imediata do serviço, nos termos do art.43, caput e Parágrafo Único, II, da Lei nº 

5.427/2011; e 

- que mais de uma centena de empregados da Fundação Saúde, antiga responsável pela 

administração do hospital (cf. Decreto nº 45.940/2017), encontram-se ainda vinculados à 

prestação de serviços no Hospital Estadual Anchieta, sendo ainda certo que os contratos de 

prestação de serviços e compra de bens ainda podem estar vigentes, 

RESOLVE : 

Art. 1º - Determinar o afastamento cautelar imediato do Instituto Diva Alves do Brasil da 

administração do Hospital Estadual Anchieta. 

§ 1º - Ficam requisitados serviços, insumos, bens e demais instrumentos disponíveis e 

necessários à continuidade da prestação do serviço de saúde no local, resguardando-se o 

direito à indenização por meio de termo de ajuste de contas. 

§ 2º - Notifique-se imediatamente a organização social sobre a presente decisão. 

Art. 2º - Fica incluído o Hospital Estadual Anchieta na estrutura da Fundação Saúde do Estado 

do Rio de Janeiro, revogando-se parcialmente a Resolução SES nº 2015, de 24 de março de 

2020, que deverá assumir imediatamente a administração do hospital. 

§ 1º - A Subsecretaria Executiva e a Fundação Saúde providenciarão as medidas necessárias à 

transição da gestão hospitalar, sem prejuízo à continuidade do serviço público. 

§ 2º - A Subsecretaria Executiva providenciará as alterações devidas no contrato de gestão, 

adequando-o à presente Resolução, bem como ao novo escopo de serviço do Hospital Estadual 

Anchieta. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 

imediatos, devendo ser publicada em sequência. 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020 

EDMAR SANTOS 

Secretário de Estado de Saúde 

 


