
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
48ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública da Comarca de Natal

Promotoria de Defesa dos Direitos da Saúde – PROSUS
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 550, Tirol – CEP 59020-500 – fone/fax: (84)3232-7180

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito de uma das Varas da Infância e Juventude 

desta capital, a quem couber por distribuição legal.

URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através de sua 

Representante ao final assinada, com endereço para intimações na Avenida Floriano Peixoto, 

550, Petrópolis, nesta Capital, no uso de suas atribuições legais, vem perante Vossa Excelência 

ajuizar a presente 

AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA

em face do MUNICÍPIO DE NATAL, a ser intimado para cumprimento da tutela de urgência 

requerida na pessoa da Exma. Sra. Secretária Municipal de Saúde, MARIA JOILCA BEZERRA 

LOUREIRO CARVALHO, com endereço para intimações na Rua Fabrício Pedroza, 915, Petrópolis 

- Edifício Novotel Ladeira do Sol, Natal/RN, CEP: 59014-030, e posteriormente citado na 

pessoa do Procurador-Geral do Município, sede da Procuradoria Geral do Município, A FIM DE 

GARANTIR O DIREITO DE NASCER nesta CAPITAL, em maternidades municipais.



I. DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA

A presente Ação Cautelar Preparatória visa obter provimento jurisdicional 

para assegurar o funcionamento pleno de pelo menos uma das maternidades do Município de 

Natal, com apoio de pessoal, estrutura, medicamentos e insumos necessários, a fim  de 

garantir o cuidado materno-infantil dos nascimentos neste município.

II. DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL

A ação da qual esta é preparatória, terá por escopo a  condenação  do 

Município de Natal à obrigação de fazer consistente na prestação adequada do serviço 

materno-infantil em todas as unidades e maternidades municipais, até que o serviço possa ser 

atendido de forma satisfatória.   

A ação principal servirá à tutela integral para que, além desta unidade que 

ora  se pretende por ser indispensável, outras também possam funcionar adequadamente na 

prestação do serviço materno-infantil às gestantes no atendimento de pré-parto, parto e pós-

parto.

III – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - O PRINCÍPIO DA ABSOLUTA 

PRIORIDADE A VIDA DA CRIANÇA

O Ministério Público, como Instituição essencial à Justiça, conforme art. 127 

da CF/88, tem como função precípua a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Desta feita, a Constituição Federal, em seu 

art. 129, estabelece como mecanismo de atuação do MP a propositura de ação civil pública em 

defesa  do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos.

Por seu turno, o Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º. 8.078/90, em seu 

artigo  82,  confere  legitimidade  ao  Ministério  Público  para  ajuizar  toda  e  qualquer  ação 

coletiva na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, estes entendidos 

como  aqueles  oriundos  de  uma  base  comum  (art.  81,  parágrafo  único,  inciso  III,  da  lei 

retrocitada).

Sabidamente, o Poder Público é responsável por tutelar a vida e a saúde das 

crianças  e  adolescentes  de  forma  ampla,  pois  erigiu-se  como  fundamental  princípio  na 



Constituição  Federal  e  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA)  o  da  prioridade 

absoluta, não cabendo relativização e ponderação pois a lei é bastante clara.

E  o  próprio  ECA,  em  seu  artigo  201,  atribui  ao  Ministério  Público  a 

legitimidade  para  promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 

interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os 

definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência é manifestamente condizente com tal  entendimento, não 

deixando espaços para discussões quando a questão que envolve direito a saúde de criança e 

adolescente, se não vejamos:

ECA. MEDIDA DE  PROTEÇÃO.  DIREITO À  SAÚDE  ASSEGURADO  COM 

ABSOLUTA  PRIORIDADE  À  CRIANÇA E  AO  ADOLESCENTE.  EFICÁCIA 

PLENA  E  APLICABILIDADE  IMEDIATA.  MINISTÉRIO PÚBLICO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES.  INOCORRÊNCIA.  O 

direito  à  saúde,  superdireito  de  matriz  constitucional,  há  de  ser 

assegurado,  com absoluta  prioridade às  crianças  e  adolescentes  e  é 

dever do Estado (União, Estados e Municípios) como corolário do direito 

à  vida  e  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana.  Direito 

fundamental que é, tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, como 

se infere do §1º do art. 5º da Constituição Federal. O Ministério Público 

tem dever institucional de promover ações que visem assegurar direitos 

das crianças e adolescente, o que lhe confere legitimidade para figurar 

no pólo ativo da demanda. A prestação de assistência à saúde é direito 

de todos e dever do Estado, assim entendido em sentido amplo, co-

obrigando União, Estados e Municípios,  todos partes manifestamente 

legítimas a figurar no pólo passivo de ação civil pública. Conjugando-se 

a já sedimentada idéia de dever discricionário e função jurisdicional 

com a principiologia vertida na Constituição Federal, dando prioridade 

absoluta aos direitos da criança e do adolescente, estou em afirmar 

que não há discricionariedade quando se trata de direito fundamental 

da  criança e  do adolescente (vida,  saúde,  dignidade).  Está  o  poder 

público  necessariamente  vinculado  à  promoção,  com  absoluta 

prioridade,  da  saúde  da  população  infanto-juvenil.  NEGARAM 

PROVIMENTO  A  AMBOS  OS  APELOS  E,  EM  REEXAME  NECESSÁRIO, 

CONFIRMARAM  A SENTENÇA.  (APELAÇÃO  E  REEXAME  NECESSÁRIO  Nº 

70009046574,  SÉTIMA CÂMARA CÍVEL,  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA DO  RS, 



RELATOR: LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, JULGADO EM 22/12/2004)

Vale  lembrar  ainda  que  no  caso  presente,  ainda  com  mais  prioridade, 

estamos a tratar de matéria atinente a vida materno-infantil,  matéria a ser vista com 

muito mais atenção e cuidado, pois resguarda o direito a vida em sua plenitude, ou seja, o 

de nascer com vida, com segurança, com dignidade e de forma humanizada.

IV. DO RESUMO FÁTICO

Nos últimos dias, tem sido recorrente a veiculação de notícias acerca da 

precariedade nos serviços de saúde da Capital e do Estado do Rio Grande do Norte.

Esta triste realidade tem atingido com muita força o cenário materno-

infantil, gerando situações dramáticas e indignas para gestantes que estão tendo seus filhos 

de forma desumana, quando não acontece mesmo de ser-lhes negado o direito de sair da 

maternidade com seu filho vivo, pois diante das dificuldades e peregrinações pelas quais 

algumas gestantes têm passado, infelizmente há casos de crianças nascidas mortas.

Este grave quadro está hoje agudizado pela situação de não atendimento 

em maternidades municipais de Natal, gerando mais uma vez o quadro de superlotação na 

Maternidade Escola Januário Cicco (vinculada à UFRN) e na Maternidade do Hospital Santa 

Catarina (que pertence à rede estadual), duas referências em alto risco, que deveriam 

receber apenas os partos de alto risco da Capital e do interior do Estado.

Ocorre que, desde o mês de novembro, as maternidades municipais estão 

com atendimento deficitário, como registra a matéria publicada, em 27 de novembro de 2012, 

no sítio de notícias G1, segundo o qual as maternidades das Quintas, Felipe Camarão e Leide 

Morais encontram-se fechadas desde o último dia 21, em decorrência da paralisação de 

médicos devido à falta de pagamento.

Do mesmo modo, reportagem do sítio de notícias UOL, de 24 de novembro de 

2012, registra que a Maternidade Escola Januário Cicco está atendendo pacientes gestantes 

“internadas”  nos corredores, diante da paralisação de atendimento dos médicos cooperados 

da Prefeitura (http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2012/11/24/maternidade-de-natal-atende-a-mulheres-no-corredor-apos-greve-de-

medicos-da-prefeitura.htm). 

Diante deste quadro, a Secretaria Municipal de Saúde informou que era 

esperado o retorno dos médicos a suas atividades, inclusive nas maternidades, uma vez que o 

pagamento à COOPMED foi feito na terça-feira (27/11/2012).



Todavia, no dia 29/12/2012, chegou a conhecimento desta Promotoria que as 

deficiências nas três maternidades citadas continuavam, de modo que o atendimento nestas 

unidades não foi de fato restabelecido. 

Em razão disto, foi expedida a Recomendação n. 003/2012/48PmJ, na qual 

foi recomendado à SMS que tome todas a providências administrativas necessárias ao 

funcionamento     regular     e     contínuo     das     maternidades     do     Município,     e     na     impossibilidade     de   

funcionamento     concomitante     das     três     maternidades,     que     proceda     à     junção     de     escalas     dos   

profissionais     municipais     lotados     nessas     unidades,     garantindo     o     retorno     das     atividades     de,   

pelo     menos,     uma     ou     duas     delas.     Prazo:     48     horas     (documento     anexo).  

Na sequência, foi realizada reunião do Comitê de Mortalidade Materna e do 

Fórum Perinatal do Rio Grande do Norte, no dia 04/12/2012, oportunidade em que a situação 

foi debatida, e as Direções da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e da Maternidade do 

Hospital Santa Catarina fizeram registros graves de ocorrências e superlotação que têm 

aviltado o direito de nascer desses bebês.

Dra. Maria da Guia, Diretora da MEJC, informou que a “Maternidade 

encontra-se superlotada, sem condições de receber mais pacientes, visto que estão 

atendendo bem acima da capacidade utilizando inclusive cadeiras como leitos (são 92 

leitos e estão atendendo em média 130 mulheres)”.

Relatou, ainda, que “uma gestante que chegou a maternidade vinha 

peregrinando por 5 maternidades e que a Maternidade das Quintas não tinha material para 

fazer cirurgias, tendo que utilizar o material da MEJC para fazer 5 partos”.(...) Citou uma 

gestante que passou por uma cesárea e o feto estava morto (43 semanas de gestação não 

identificado nos serviços de saúde pelos quais passou” (ata da reunião em anexo).

Na referida reunião, a SMS/Natal foi questionada sobre o cumprimento da 

recomendação expedida por esta Promotoria, sendo respondido pela servidora Márcia que “A 

Maternidade de Felipe Camarão possui apenas um médico do quadro efetivo, os demais 

médicos são da COOPMED e a maternidade não tem possibilidade de internação. Na 

maternidade das Quintas a escala de obstetrícia e pediatria só está completa até 15/12. Já na 

Maternidade Leide Morais os pediatras cumprem a escala até dia 07/12 e os obstetras até 

14/12”. 

Márcia expôs que a SMS Natal estaria realizando naquela manhã reunião com 

diretores de maternidade para definição de proposta conjunta de atuação para direcionar os 

atendimentos para uma só maternidade.



Ocorre que, embora nestes dias iniciais do mês não devessem ocorrer 

problemas nos atendimentos das Maternidades das Quintas e Leide Morais, segundo informado 

pelo Município na reunião do Comitê, na manhã de 06/12/2012, esta Promotoria recebeu 

informação por parte da Apoiadora do Ministério da Saúde no RN para a Rede Cegonha, Acácia, 

que a Maternidade das Quintas não está realizando partos por falta de oxigênio e que a 

Maternidade Leide Morais também não está mais recebendo gestantes para realização de 

partos, tendo em vista que não possui pediatras na escala após o dia 08/12.

Estas informações foram checadas pela Promotoria através de contato 

telefônico feito pela Assistente Ministerial Mariuchi Siqueira na data de ontem (06/12/2012), 

conforme atesta a certidão anexa, na qual consta:

“Maternidade das Quintas - Segundo informações da Sra. 

Nara Figueiredo (Sub-gerente da enfermagem), não estão sendo 

realizados os atendimentos por falta de oxigênio, que acabou ontem 

05/12/2012. Informou, ainda, que já comunicaram a situação à 

Secretaria Municipal de Saúde, e estão aguardando a chegada do 

oxigênio, mas não sabem dizer a data e hora da chegada do mesmo. 

Questionada sobre a existência de pacientes a espera de atendimento, 

a Sra. Nara respondeu que existem 2 (duas) parturientes.

Maternidade Leide Morais – Foi frustrada a tentativa de 

obter informações com alguém da direção/administração da 

maternidade. Entretanto, na ocasião acontecia inspeção do CAOP ao 

local, assim foi realizado contato com Priscila (Assistente Ministerial). 

Esta informou que, a Maternindade Leide Morais não está atendendo 

porque só existe escala de médicos pediatras até o dia 08.12.2012, e 

que se houver atendimento hoje, daqui a 2 dias não existirão médicos 

para realizar visitas e dar alta.”

No mesmo sentido, comprovam esta realidade cópia de encaminhamentos de 

duas gestantes feitos pela Maternidade das Quintas para a Maternidade Escola Januário Cicco 

(documentos em anexo). Uma delas inclusive já estava com 41 semanas, quando o prazo a 

termo do parto é de 40 semanas, com possibilidade de nascer 10 dias antes ou 10 dias depois.

Além disso, foram realizadas visitas técnicas pela equipe do CAOPCid (Centro 

Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania), e em inspeção datada do dia 

06/12/2012 no Hospital Municipal da Mulher- Maternidade Prof. Leide Morais, constatou-se 

através da Diretora Anailde Neto que “o hospital não está recebendo pacientes para 



internação, em virtude da deficiência de pediatras. Confirmou que o quantitativo de 

pediatras do quadro próprio da instituição não é suficiente para completar a escala de 

serviço. Confirmou que o quantitativo do quadro próprio da instituição não é suficiente 

para completar a escala, sendo necessários os profissionais da COOPMED, e, que, devido 

ao impasse com a SMS/Natal quanto à renovação do contrato com a cooperativa, estes 

profissionais (cooperados) já paralisaram o atendimento. Com isso, e considerando que o 

atual quadro de pediatras da maternidade é composto por 09 (nove) servidores de 20 

horas, a escala só se mantém completa (sem a  COOPMED) até o dia 08/12/12.” (Termo de 

Inspeção em anexo)     

Ainda na referida data, a Diretora da MEJC, Maria da Guia de Medeiros 

Garcia, nos informou por documento em anexo que 36 pacientes excedentes à capacidade de 

leitos estão a espera de atendimentos no corredor da unidade (documento anexo).

Em outras palavras, o Município de Natal não está garantindo o 

funcionamento pleno de nenhuma de suas maternidades municipais, com graves falhas 

identificadas na assistência materno-infantil, o que demanda no momento a formulação de 

um pedido cautelar a fim de assegurar o direito de nascer com dignidade.

V – DO PEDIDO CATELAR – DA PLAUSABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA

A plausabilidiade do direito (o fumus boni iuris) é manifestada sob duas 

óticas  bem claras,  a  primeira  quanto  ao  princípio  da  prioridade  absoluta e  da  proteção 

integral das crianças, a segunda quanto ao direito de crianças nascerem com dignidade e de 

suas mães terem assistência no pré-parto, parto e pós-parto adequadas. 

O princípio da prioridade absoluta é encontrado na Constituição Federal com 

destaque na ordem social, art. 227, caput, in verbis:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente,  com absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação,  exploração,  violência,  crueldade e  opressão.” 

(destaques nossos). 



Essa  norma  constitucional  merece  ser  analisada  com  desmembramentos, 

aproveitando-se o  destacamento do  texto citado.  Primeiramente  devemos  observar  que  é 

dever do Estado assegurar à criança a ABSOLUTA prioridade. Observe-se que o constituinte não 

restringiu o âmbito de aplicabilidade da norma e utilizou uma expressão pouco comum ao 

direito – o termo ABSOLUTA – fazendo crer que não há mitigações, relativizações, devendo, 

pois o Estado tutelar a criança de forma integral.

Num segundo plano,  verificamos  que  o  dispositivo  exige que a  prioridade 

absoluta  seja  empregada  a  alguns  direitos  fundamentais:  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à 

dignidade, ao respeito, entre outros. Isso quer dizer que não deverá haver óbice por parte do 

Estado quanto a estes direitos.

Ainda analisando a referida norma, cabe ao Poder Público colocar a salvo de 

TODAS  AS  FORMAS  DE  NEGLIGÊNCIA crianças  e  adolescentes,  em razão  de  discriminação, 

exploração, violência, CRUELDADE e opressão.

Nenhum  outro  grupo,  ou  pessoa,  recebeu  uma  proteção  tão  enfática  e 

somente no âmbito da legislação infra-constitucional é que os idosos foram beneficiados com 

a  previsão de  prioridade  absoluta  1 e  de  proteção  integral,  embora com previsão  em lei 

ordinária o que torna esta proteção normativa menos abrangente por não dispor de nível 

constitucional.  

Com o  advento  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  que  criou  um 

sistema nacional de garantia de direitos da Criança e do Adolescente acompanhada de uma 

política nacional, os desafios trazidos pela doutrina da proteção integral e pelo princípio da 

prioridade absoluta ampliaram-se, especialmente com a previsão do seu art. 4º que pretendia 

conformar este princípio constitucional, vejamos:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

1 ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO.1. 
Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de 
conveniência e oportunidade do administrador.2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município a execução depolítica 
específica, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.3. 
Tutela específica para que seja incluída verba no próximo orçamento, a fim de atender a propostas políticas certas e determinadas. 
4. Recurso especial provido.”  (STJ, 2ª Turma, RECURSO ESPECIAL Nº 493.811 –  SP, 2002/0169619-5, relatora Ministra Eliana 
Calmom)



a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 

relevância pública;

c)  preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e à juventude.”

Diante do exposto, chamamos atenção à primazia no recebimento de 

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e da precedência de atendimento nos 

serviços públicos ou de relevância pública, já que o descaso do Município é flagrante, 

contrariando ambos os dispositivos legais.  

Já por outra ótica,  o direito também se mostra extremamente plausível 

pois o não funcionamento das maternidades municipais está tirando o direito de crianças 

nascerem com dignidade, de suas mães terem uma assistência ao pré-parto, parto e pós-

parto adequados, e até gerando sofrimentos das mais diversas ordens, pois não tem sido 

raros os casos de mães que voltam para casa sem seus filhos, porque eles foram a óbito.

A  situação  é  tão  periclitante  que  dados  encaminhados  pela  própria 

Maternidade Januário Cicco demonstram o excesso de atendimentos realizados por aquela 

unidade  enquanto  que  maternidades  municipais  não  cumprem  com  as  suas  obrigações. 

Somente na data de ontem, 36 pacientes estiveram nos corredores daquela maternidade à 

espera de leitos de atendimento. 

Em outro documento anexo, assinado e datado do dia 02 de dezembro de 

2012  pela  Diretora  da  Maternidade  Januário  Cicco  (MEJC),  em  tom  de  desabafo,  esta 

diretora  revela  toda sua angústia  com o  elevado número de atendimentos  na  unidade 

utilizando-se das seguintes palavras:

“Mais uma vez estamos relatando às condições precárias da assistência 

a mulher especialmente no momento do parto, no Rio Grande do Norte 

e  especificamente  em Natal,  por  ser  a  cidade  onde  trabalhamos  e 

vivenciamos o descaso dos órgãos que deveriam proteger esta mulher 

no momento sublime de sua reprodução que é o momento do parto.

(...)   

É indignante um Estado que se propõe a algumas ações de cidadania 

deixar  nascer  os  seus  filhos  ao  relento,  sem cuidados,  entregues  a 



própria sorte, peregrinando como alguém que pede uma esmola, para 

conseguir  uma  maternidade  para  parir  ou  ser  internado  por  um 

problema gineco-obstétrico.

Estamos cuidando do futuro da nação, o que queremos para esta 

nação?  Crianças  que  nascem  em  condições  precárias,  mães  que 

choram os filhos que perdem no ventre, bebês que morrem por falta 

de vaga de UTI NEONATAL, equipe de saúde que trata mal a cliente, 

pois esta equipe vive cansada, pois em 24 horas já foram realizadas 

18 cesárias e 10 partos por uma equipe reduzida.

A quem interessa a mulher, bebês e sua família? A quem interessa não 

dar dignidade ao nascimento se muitas famílias recorrem a um plano 

de saúde, muitas vezes sem poder pagar e o fazendo com sacrifício, 

com MEDO de parir nas Maternidadades Públicas e talvez ficarem no 

chão, coberto com um lençol?

Parir é um ato simples, necessita principalmente de ACESSO, de um 

bom  pré-natal,  de  profissional  com  qualidade  e  responsabilidade  e 

acima de tudo disponibilidade dos gestores em CEDER um LEITO dos 

hospitais para recebermos mulher e recém- nascido.”

O que impressiona, é que em razão do descaso das políticas públicas por 

parte do Município o número de partos na MJEC está crescendo vertiginosamente, basta 

olharmos as planilhas anexas a esta inicial que percebemos que em 2010 o número de partos 

foi 2.099; em 2011 esse número aumentou para 3.274; e, já em 2012, esse número chega a 

4.697 (dados que colhem informações dos meses de janeiro a outubro).

Veja Excelência, que o tempo corre em desfavor dessas crianças recém-

nascidas, dessas mães que não tem maternidades e unidades de saúde públicas para parir, e aí 

verificamos um outro requisito importante para a configuração da medida cautelar, o perigo 

da demora do provimento (periculum in mora).

A tutela de urgência que ora se pretende justifica-se porque certamente 

neste momento, algumas mães e seus (futuros) bebês, estão peregrinando nesta cidade em 

busca de uma maternidade para parir seus filhos, estão acomodadas em cadeiras nos 

corredores, estão em trabalho de parto em condições precárias e queira a sorte que consigam 

voltar para a casa com seus filhos nos braços.



A vida não pode esperar! Mães e crianças podem morrer a espera de leitos e 

de profissionais!  É urgente um provimento judicial que assegure a vida destes bebês, os quais 

estão tendo tolhidos desde já o direito de nascer!

Neste aspecto, vale ressaltar que a Municipalidade deve adotar as 

providências necessárias, mesmo que sejam drásticas, no sentido de juntar escalas, 

remanejar profissionais, com vistas a garantir o adequado funcionamento de ao menos 

uma maternidade municipal enquanto concretamente não se resolve o problema de 

pessoal e impasse da renovação do contrato com a COOPMED. Estamos falando do direito 

de nascer e o Município precisa encontrar mecanismos para assumir suas 

responsabilidades, mesmo que numa situação de excepcionalidade isto implique assegurar 

o funcionamento de pelo menos uma de suas unidades materno-infantis.

Assim sendo, em face da presença do fumus boni juris e do patente 

periculum  in  mora,  requer o Ministério Público seja concedida MEDIDA LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS, para que:

a)  Liminarmente e inaudita altera pars se assegure o funcionamento pleno de pelo menos 

uma das maternidades do Município de Natal, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, o 

qual se sugere não seja superior a 72 horas, em razão da extrema necessidade atual, com 

apoio de pessoal (com escalas médicas e de outros profissionais de saúde completas), 

estrutura, medicamentos e insumos necessários, a fim de garantir o funcionamento regular e 

contínuo, com atendimento pleno, da gestante e do bebê, assegurando a este o direito de 

nascer e à mulher um atendimento digno e humanizado;

b) Seja aplicada multa diária por descumprimento a medida cautelar concedida liminarmente 

no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) à pessoa do(a) gestor(a) municipal de saúde;

c)  Após a efetivação da liminar, o Município réu seja citado para que, querendo, contestar a 

presente ação;

d) A medida cautelar seja julgada procedente em todos os seus termos, com confirmação da 

liminar;

e) Condene o requerido no pagamento das custas processuais, com as devidas atualizações 

monetárias;

f) Dispense do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, em face do 

previsto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85 e do art. 87 da Lei nº 8.078/90; e

g) Sejam as intimações do autor feitas pessoalmente, mediante entrega dos autos na 48ª 

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, situada no endereço declinado no cabeçalho, com 

vista, em face do disposto no art. 236, § 2º, do Código de Processo Civil e no art. 149, inc. XX, 



da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do 

Norte.

Protesta provar pelos meios admitidos em direito, especialmente pela produção 

de prova documental, testemunhal e, inclusive, inspeção judicial, que se fizerem necessárias 

à formação do convencimento de Vossa Excelência.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), meramente para efeitos 

fiscais.

Termos em que pede deferimento.

Natal, 07 de dezembro de 2012.

Elaine Cardoso de Matos Novais Teixeira

48ª Promotora de Justiça em substituição legal. 


