
 

 
 
 
 

INFORMATIVO FAMEMA 
                                                                                AGOSTO/2015 

 A FAMEMA É DE TODOS E A TODOS INTERESSA  

A Diretoria da Faculdade de Medicina de Marília (Famema) confirma que a 
Instituição está aberta a qualquer investigação ou operação, nas esferas 
policial ou judicial, em âmbito municipal, estadual ou federal. 

A Diretoria da Famema enfatiza a transparência da gestão administrativa 
da Instituição e ressalta que todos os contratos e balanços financeiros da 
Instituição são auditados pelo Tribunal de Contas. 

Diante dos fatos ocorridos na última quarta-feira, dia 08 de julho, na operação 
conjunta da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, 
alguns itens das investigações divulgados em entrevista coletiva pelos 
responsáveis pela ação, merecem esclarecimentos públicos, como 
demonstrados abaixo: 

Diante dos fatos ocorridos no dia 08 de julho, esclarecemos: 

1) Que todas as ações e processos das duas instituições (Famema/Famar) 
seguem os determinantes de leis e regulamentos específicos  podendo ser 
consultados a qualquer momento, como faz de maneira rotineira o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público.  

2) Cumpre ressaltar que as divulgações realizadas na mídia ocorreram  com 
grande teor de julgamento prévio, antes da apuração dos fatos. 

3) Todas as licitações seguem o decreto estadual 5.469 de 02 de janeiro de 
2007, que trata da obrigatoriedade da modalidade “pregão eletrônico”,  com a 
adoção do Sistema Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. Os 
descritivos dos produtos e seus fornecedores são cadastrados e as sessões 
públicas dos pregões eletrônicos são monitoradas pelos servidores da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Portanto, não temos 
autonomia LOCAL (Famema), na elaboração dos descritivos dos 
produtos/ou liberação dos seus cadastros no sistema, na indicação dos 
fornecedores que participam do pregão, inclusive só temos acesso às suas 
identidades, via sistema BEC durante a Sessão do Pregão Eletrônico, após o 
encerramento da etapa de lance. Quanto às órteses e próteses, e materiais 
médicos especiais, também são utilizados os parâmetros e limites dos 
valores pagos na tabela SUS, ditados pelo próprio Governo Federal. Em 
alguns itens como o Stent, a economia praticada na Famema/Famar 
chega a 75,4%.  
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4) Todos os avisos das licitações e as contratações são divulgados no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e em jornal diário de grande circulação na 
cidade de Marília, demonstrando a transparência na divulgação dos atos 
praticados.  
 
5) Com relação aos contratos de aluguéis de imóveis, tanto da Famema quanto 
da Famar, seguem a legislação vigente e são contratos sob laudo avaliativo, 
com grande rigor técnico, da Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS), 
órgão público do Governo do Estado de São Paulo que tem isenção para 
avaliações corretas dos imóveis. Os processos e os laudos citados são de 
domínio público e podem ser consultados por todos e é realizado, de rotina, 
pelo Tribunal de Contas do Estado.  
 
6) No que se refere aos contratos terceirizados com serviços e equipamentos 
inexistentes na Famema, os mesmos são de longa data, realizados na 
observância rigorosa das Leis e regulamentos que regem o processo. Tem 
como objetivo atender às demandas dos pacientes do SUS de Marília e mais 
62 municípios, caso contrário não teriam acesso a exames e terapias para as 
suas necessidades de saúde.  
 
7) Em relação aos plantões médicos temos duas modalidades: presencial e  de 
disponibilidade. Esta Diretoria, enfrentando qualquer tipo de interesse 
individual, disciplinou os plantões em função da necessidade da 
demanda dos pacientes do SUS. Como é do conhecimento de todos, 
atendemos a grande maioria das especialidades médicas em regime de 
emergência; e seria muito desastroso para os pacientes, não contar com os 
especialistas no momento que mais precisam.  Lembramos ainda, que o 
Complexo Assistencial da Famema é o único serviço de referência para o 
atendimento de urgência e emergência, de alta complexidade para 1.200.000 
habitantes da região de Marília, que adota a política de vaga zero.  
 
8) Todas as contas Famema/Famar são auditadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo.  
 
A Famema é uma instituição pública que completará 50 anos em 2016, 
com reconhecimento nacional e internacional na formação de recursos 
humanos na área de saúde, com excelentes avaliações do Ministério da 
Educação e importante polo de assistência à saúde na RRAS 10 para 
usuários do SUS. É um orgulho de Marília, pois a Famema é considerada 
uma das melhores faculdades do Brasil e tem legado ao mercado os 
melhores profissionais.  
 
A Famema/Famar continua à disposição das autoridades e confia na lisura dos 
procedimentos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça 
Federal.  
 

Diretores da Famema/Famar 

 



 

Justiça Federal nega pedido de intervenção no Complexo  
Famema, corte de verbas e extinção da Famar 

O Juiz da Primeira Vara Federal de Marília, Dr. José Renato Rodrigues, negou 

nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, os pedidos liminares da ação conjunta do 

Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual de intervenção no 

Complexo Famema, do corte de verbas, da extinção da Famar (Fundação de 

Apoio à Faculdade de Medicina de Marília) e de auditoria federal na Instituição. 

A Justiça Federal concedeu prazo de 72 horas, no dia 27 de julho, para que o Estado 

e a União se manifestassem sobre a solicitação dos Ministérios Públicos Federal e 

Estadual com relação aos pedidos liminares:  a suspensão das atividades da Famar; 

que a União e o Estado de São Paulo suspendam os repasses à fundação; a 

designação pela União de auditores para auxiliar nos trabalhos de investigação e, 

ainda, apresentar plano de auditoria no Complexo Assistencial Famema; e ainda que o 

Estado de São Paulo promova a intervenção na Famema e no HC, substituindo os 

atuais ocupantes dos cargos de direção administrativa e técnica, bem como para 

suspender o “plantão de disponibilidade do cuidado”. 

Decisão do Juiz da Primeira Vara Federal de Marília indeferiu os pedidos 

liminares e negou corte no repasse de verbas e extinção da Famar, o que 

garante a manutenção dos serviços públicos de saúde prestados por todo o 

Complexo Assistencial Famema para Marília e região: “reconheço a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar os pedidos de 

suspensão das atividades e de extinção da Famar, bem como de todos os 

pedidos, liminares e principais, formulados contra o Estado de São Paulo, 

motivo pelo qual me abstenho de apreciá-los, consignando, uma vez mais, que 

não é o caso, pelo que se viu, de determinar eventual desmembramento. Indefiro 

os pedidos de suspensão de repasses, à cargo da União, de verbas públicas à 

Famar e para compelir a União a designar auditores para auxiliar nos trabalhos 

de investigação, bem como para apresentar plano de auditoria no Complexo 

Assistencial Famema”. 

Por primeiro, torno sem efeito a determinação anterior de se dar vista aos autores 

após as manifestações da União e do Estado de São Paulo; passando-se, assim, à 

imediata apreciação dos pedidos liminares. Os autores requerem provimento liminar 

determinando: a) suspensão das atividades da Famar; b) que a União e o Estado de 

São Paulo suspendam os repasses à Famar; c) à União designar auditores para 

auxiliar nos trabalhos de investigação e, ainda, apresentar plano de auditoria no 

complexo Assistencial Famema; d) ao Estado de São Paulo que promova a 

intervenção na Famema e no HCFAMEMA, substituindo os atuais ocupantes dos 

cargos de direção administrativa e técnica, bem como para suspender o "plantão de 

disponibilidade do cuidado". Ao final, almejam os autores a procedência com o 

acolhimento dos seguintes pedidos constantes da última folha da petição inicial  a 

condenação da ré União na obrigação de fazer consistente em, por meio do 

DENASUS, realizar auditoria no Complexo Assistencial Famema, apresentando em 

Juízo as constatações alcançadas e as medidas adotadas diante dessas 



constatações; b2) a condenação do réu Estado de São Paulo na obrigação de fazer 

consistente em intervir nas autarquias Famema e HCFAMEMA, nos moldes 

disciplinados pelo Decreto-Lei Complementar Estadual nº 7/69, apresentando em 

Juízo relatório mensal das medidas implementadas; b3) a condenação dos réus União 

e Estado de São Paulo na obrigação de não fazer consubstanciada na cessação de 

repasse de verbas à Famar; b4) a decretação da extinção da Famar, determinando-se 

a incorporação do patrimônio dessa fundação a outra de mesma finalidade a ser 

designada por esse Juízo; Delimitada a demanda, enfrento, agora, os pedidos 

liminares: 

a) Suspensão das atividades da Famar - Fundação de Apoio à Faculdade de 

Medicina de Marília. Em resumo, não deveriam os autores, nesta ação, ter formulado, 

em cumulação, os pedidos de suspensão das atividades da Famar e, depois, de sua 

extinção. Como não respeitaram esta elementar regra, não há como conhecer, nestes 

autos, de tais pedidos. Como a competência da Justiça Federal possui natureza 

absoluta, baseada no critério ratione personae, afigura-se incabível pretender a 

prorrogação da sua competência para julgamento em conjunto com outra causa de 

competência da Justiça Estadual, pois, do contrário, seriam burladas as regras gerais 

de competência. Se assim não fosse, uma demanda que teoricamente jamais seria 

julgada pela Justiça Federal, passaria a sê-lo. 

b) Determinação ao Estado de São Paulo para: promover a intervenção na 

Famema e no HCFAMEMA, substituindo os atuais ocupantes dos cargos de 

direção administrativa e técnica, bem como para suspender o "plantão de 

disponibilidade do cuidado" e os repasses à Famar. Por coerência e lógica, há que 

se aplicar o mesmo posicionamento antes externado a todos os pedidos formulados 

nestes autos em desfavor do Estado de São Paulo. Veja-se que o Estado de São 

Paulo é uma pessoa jurídica de direito público interno. Por outro lado, a Faculdade de 

Medicina de Marília (Famema) foi transformada em autarquia estadual pela Lei 

Estadual nº 8.898/94. Já o HCFAMEMA foi recentemente criado, juridicamente 

falando, como entidade autárquica, pela Lei Complementar Estadual nº 1.262, de 06 

de maio de 2015, publicada em 07/05/2015 . Ambas as autarquias estão, portanto, 

vinculadas ao próprio Estado de São Paulo. Escapa à alçada deste juízo, no meu 

entender, a apreciação do pedido de imposição de obrigação de fazer ao Estado de 

São Paulo consistente em intervenção nas autarquias estaduais denominadas 

Famema e HCFAMEMA e, ainda, dos pedidos de suspensão do noticiado plantão sui 

generis e de imposição obrigação de não fazer - abstenção de repasses de verbas 

públicas à Famar. O processamento e o julgamento destes pedidos, indevidamente 

cumulados nestes autos, também competem à Justiça Estadual. Não é demais dizer 

que a União, conforme se extrai de sua pontual manifestação, não declinou ter 

interesse processual em relação a todos os pedidos antes referidos e que são, com se 

viu, da competência residual da Justiça Estadual. Remanescem nestes autos, 

portanto, somente os pedidos de determinação à União para: suspender os repasses à 

Famar e designar, via DENASUS, auditores para auxiliar nos trabalhos de 

investigação e apresentar plano de auditoria no Complexo Assistencial Famema.  Em 

sede de cognição sumária, própria dos provimentos liminares, não vislumbro como 

acolher, por ora, tais pedidos. No que se refere ao pedido de suspensão de repasses, 

pela União, à Famar, tenho que há que se aguardar o pronunciamento do juízo 



competente acerca da perseguida suspensão de suas atividades. Juridicamente, a 

aludida fundação existe e, bem ou mal, está em funcionamento, não havendo notícia, 

nestes autos, de que o Ministério Público Estadual tenha tomado alguma providência 

anterior (administrativa e/ou judicial) dentro de seu poder de velamento. Não se 

demonstrou, por exemplo, alguma falha no natural dever de prestação de contas da 

mencionada fundação, não obstante a existência de inquérito civil instaurado no 

âmbito da 9ª Promotoria de Justiça. Pertinente, neste aspecto, a observação da 

Procuradoria do Estado: A Famar  recebe por serviços prestados e administra as 

verbas conforme suas normas internas, aprovadas quando de sua criação pelo 

Ministério Público Estadual, agora também parte autora. 

Ora, se ainda não houve pedido administrativo por parte da Polícia Federal e/ou dos 

autores com o intuito de se obter o apoio do DENASUS para auxiliar nas investigações 

em curso, não reputo haver, neste momento, potencialidade de lide a ser dirimida. O 

Judiciário deve atuar, como regra, de forma subsidiária, ou seja, não cabe ao 

Judiciário substituir as partes em providências que elas mesmas podem fazer sem a 

intervenção judicial. 

Neste contexto, concluo que, no mínimo, mostra-se prematuro o pedido de 

imposição de obrigação de fazer à União consistente na designação se 

servidores para auxiliar nos trabalhos de investigação que ocorre no âmbito 

penal. 

Posto isso, a) com respaldo no disposto no art. 109, I da CF/88 c/c o previsto no 

art. 292, 1º, II, do CPC, reconheço a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar os pedidos de suspensão das atividades e de extinção da 

Famar, bem como de todos os pedidos, liminares e principais, formulados 

contra o Estado de São Paulo, motivo pelo qual me abstenho de apreciá-los, 

consignando, uma vez mais, que não é o caso, pelo que se viu, de determinar 

eventual desmembramento; 

b) indefiro os pedidos de suspensão de repasses, à cargo da União, de verbas 

públicas à Famar e para compelir a União a designar auditores para auxiliar nos 

trabalhos de investigação, bem como para apresentar plano de auditoria no 

Complexo Assistencial FAMEMA; 

c) cite-se a União; 

d) escoado o prazo recursal, ao SEDI para excluir a Famar e o Estado de São 

Paulo da lide; 

Intimem-se, exceto a Famar”. 

 

A Diretoria do Complexo Assistencial Famema informa que, as manifestações 

prestadas para a Procuradoria do Estado relativas à ação civil pública em questão 

trouxeram dados de que as contas anuais auditadas pelo Tribunal de Contas, da 

Famema ou das Fundações que compõem o Complexo sempre foram aprovadas pelo 

referido órgão fiscalizador.  



E ainda, que em levantamento comparativo com outras regiões do Estado, o 

custo/paciente do Complexo Famema tem o valor médio de R$ 96,29 de custo por 

procedimento, porém o HC de Ribeirão Preto, por exemplo, tem o custo médio de R$ 

140,64, representando assim eficiência econômica dos serviços prestados pelas 

unidades de saúde mantidas pelo Complexo Famema, conforme banco de dados do 

site Datasus do Ministério da Saúde. 

 

 
 
 

 

 

 


