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  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, através da 47ª Promotoria de Justiça de Natal – Tutela da Saúde Pública, signatária 

da presente, situada na Avenida Floriano Peixoto, n.º 550, Petrópolis, Natal/RN, vem, perante 

Vossa Excelência, propor a presente 

 

 

AÇÃO ORDINÁRIA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

 

 

contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, a ser intimado para o cumprimento da 

medida antecipatória adiante pleiteada na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, Domício 

Arruda Câmara Sobrinho, com endereço para intimações na Av. Deodoro da Fonseca, 730, 

8º andar – Cidade Alta, nesta capital – Secretaria Estadual de Saúde, e posteriormente citado 

na pessoa do Procurador-Geral do Estado, na sede da Procuradoria Geral do Estado, em 

Natal/RN, aduzindo, para tanto, as razões de fato e de direito a seguir expendidas: 

 

 

 

 

 



I – SÍNTESE FÁTICA 

 

1.  O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 

Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Saúde, instaurou o Procedimento Preparatório 

n.º 002/2010, posteriormente convertido no Inquérito Civil n.º 032/2010, após o recebimento 

de reclamação formulada pelos pediatras lotados no Pronto Socorro do Hospital Maria Alice 

Fernandes. 

 

2.  Na reclamação, expuseram as dificuldades de trabalhar na unidade hospitalar 

em razão da insuficiência de profissionais para compor as escalas de plantão, tendo havido 

dias em que a execução se deu com somente 2 (dois) plantonistas, acabando por gerar 

sobrecarga de trabalho, impossibilidade de gozo de férias e licenças (fls. 03/05 do IC). 

 

3.  Houve, ainda, menção de que o próprio Conselho Regional de Medicina já 

havia editado Resolução suspendendo o exercício profissional do médico naquele Pronto 

Socorro em ano anterior (n.º 001/2008), até que fossem completadas todas as equipes de 

plantão com o número mínimo de 3 (três) pediatras clínicos plantonistas por turno. 

 

4.  Sempre buscando soluções conciliatórias, o Parquet reuniu-se com o Sr. 

Secretário Estadual de Saúde em 25 de janeiro de 2010, resultando como encaminhamento 

principal a expedição de recomendação à Direção do Hospital Maria Alice Fernandes e à Pasta 

de Governo, para que reordenassem o fluxo de pacientes de baixa complexidade (ambulatorial 

e/ou urgência e emergência) aos seus municípios de origem, porquanto constatado que a 

grande demanda do hospital era de munícipes do interior, indevidamente transferidos para a 

Capital por falta de resolutividade da Atenção Básica. 

 

5.  Em resposta encaminhada pela referida Direção no dia 08 de fevereiro do 

mesmo ano,  foi esclarecido que estava-se tentando, junto a outros serviços de Pediatria do 

Estado, a disponibilidade de pediatras para dar plantões eventuais, vez que, com os 20 (vinte) 

profissionais existentes na Unidade, o fechamento da escala estava sempre no limite, sofrendo 

dificuldades quando um deles precisava tirar férias, afastamentos ou licenças previstas em Lei, 

inclusive por motivo de saúde (fls. 13/15). 

 

6.  Antes de recebida qualquer informação da SESAP sobre o cumprimento da 

recomendação expedida, nova reclamação foi protocolada nesta Promotoria pelos pediatras 

com lotação no Pronto Socorro do Hospital, relatando grande insatisfação e desmotivação no 

ambiente de trabalho. Segundo afirmaram, muitos profissionais do corpo clínico já haviam 

pedido redução da carga horária ou transferência para outros serviços, em razão da sobrecarga 

ocasionada pelo déficit de pessoal médico (fls. 53/62). 

 

7.  No mês de setembro de 2010, por exemplo, 25 plantões foram realizados com 

somente 2 pediatras, o que agravou-se nos meses seguintes, tendo em vista que 2 profissionais 

solicitaram redução de carga horária/transferência e, dos 13 novos concursados que 

ingressaram na Rede Estadual de Saúde, somente 6 permaneceram com a carga horária 

original de 40hs. 



 

8.  Em acréscimo a essa situação – já preocupante –, os pediatras colocaram a 

questão dos atendimentos ambulatoriais indevidamente realizados no Pronto Socorro do Maria 

Alice, pela pouca resolutividade dos serviços da Atenção Básica nos municípios. 

 

9.  Segundo explicam nas páginas já citadas (53/62 do IC), 

 

“o plantonista do PS enfrenta ainda o estresse físico, mental e moral, 

quando tem de atender pacientes de característica puramente ambulatorial, 

cujas mães alegam não conseguirem atendimento médico/pediátrico em suas 

cidades e também em Natal, quando somos desacatados e até mesmo 

agredidos moralmente,  até ameaçados em nossa integridade física devido à 

demora no atendimento, quando estamos fazendo o melhor possível, mas 

devido à falta de plantonistas há uma demora no atendimento; quando 

recebemos pacientes para avaliação especializada como neuropediatria, 

gastropediatria, ortopedia e etc e não temos como oferecer o serviço, pois 

não há especialistas no  P.S. E estes pacientes são na maioria das vezes 

encaminhados de outros município; quando recebemos, sem aviso prévio, 

pacientes graves de outros municípios, com traumas causados por 

atropelamentos, mesmo não sendo o HMAF a referência do Estado para 

estes casos, o que mobiliza um e às vezes até mesmo os dois plantonistas e 

torna a espera para o atendimento ainda maior”. 

 

10.  Dando seguimento à apuração dos fatos, esta Promotoria oficiou à Secretaria 

Estadual de Saúde, solicitando informações sobre o atendimento das solicitações dos médicos; 

as medidas adotadas para enfrentar a insuficiência de profissionais no Hospital, inclusive 

quanto à existência de cadastro reserva de aprovados em concurso público ou à possibilidade 

de realização de novo certame/processo seletivo para a contratação temporária; e a relação dos 

pediatras do quadro de pessoal do Estado com as respectivas cargas horárias e lotações. 

 

11.  Em resposta, a Pasta Estadual encaminhou ofício (fls. 75/77 do IC) 

esclarecendo que a mais recente medida adotada no sentido de suprir a necessidade de 

profissionais foi o concurso público de 2010, no qual foram destinadas 21 vagas para 

pediatras. Desses, 5 foram lotados no Hospital Maria Alice Fernandes. 

 

12.  Informou, também, que havia cadastro de reserva com 31 pediatras aprovados 

para a Região Metropolitana, inexistindo, portanto, previsão para a realização de novo 

certame. 

 

13.  Como anexo do ofício, juntou Relatório dos Servidores Lotados por 

Especialidade (fls. 81/104), de onde se pôde constatar que várias unidades de saúde que não 

possuem perfil de hospital infantil contavam com um número considerável de pediatras 

cedidos pela SESAP, enquanto o Maria Alice Fernandes enfrentava sérios problemas pela 

falta desses mesmos profissionais. A exemplo, podemos citar o Hospital da Polícia Militar, 

que integra o SUS como estabelecimento conveniado e recebeu 16 pediatras, e a própria 

Secretaria Municipal de Saúde, que recebeu 23. 



 

14.  Poucos dias após, a Pasta Estadual, em complemento ao ofício anterior,  

informou que mais 3 pediatras haviam sido encaminhados para o Hospital Maria Alice 

Fernandes, para minimizar os prejuízos que o atendimento aos usuários mirins vinha sofrendo 

com o déficit de pessoal. 

 

15.  Contudo, como já é de conhecimento público e da gestão, esse quantitativo está 

muito aquém da real necessidade da Unidade, permanecendo sua crítica situação de 

funcionamento. 

 

16.  Aliás, conforme correspondência urgente novamente encaminhada a esta 

Promotoria pelos plantonistas do Maria Alice Fernandes, essa criticidade aumentou 

sensivelmente do mês de março último para cá, havendo dias em que a escala médica 

“encontra-se com plantões com apenas dois pediatras por dia e, ainda, há dois dias com 

apenas um pediatra (final de semana)” (fls. 116/117 do IC) . 

 

17.  O mais alarmante está na segunda quinzena do mês de abril, uma vez que “a 

escala será completada até o dia 24/04 (até as 19:00hs), e a noite não haverá mais pediatras, 

pois todos terão cumprido sua carga horária”. 

 

18.  Pela gravidade da situação, com ameaça de suspensão de serviço essencial a 

usuário prioritário (infanto-juvenil), novamente esse Parquet requisitou posicionamento da 

gestão estadual do SUS sobre as reivindicações dos pediatras, para o que recebeu como 

resposta documentos da Coordenadoria Hospitalar da SESAP, solicitando ao Gabinete do 

Secretário a nomeação de 5 concursados do cadastrado reserva e o remanejamento de 

pediatras atualmente lotados em hospitais do interior do estado. 

 

19.  Ora, Excelência, tais documentos são demasiadamente incipientes, vez que 

somente informam a intenção da Coordenadoria Hospitalar, através de sua Subcoordenadora 

de Serviços (subscrevente), de adotar alguma medida administrativa capaz de atender às 

requisições dos profissionais e do Ministério Público. Entretanto, nada há do Titular da Pasta 

que indique se e quando essa solicitação será atendida e em qual medida. 

 

20.  Novos concursados serão convocados? Porque se o forem o Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos Civis do RN lhes garante 30 dias para tomar posse, mais 30 dias para 

entrar em exercício, excluída eventual prorrogação. Isso totaliza, no mínimo, 60 dias para o 

ingresso do profissional no serviço! O que será feito da escala de plantão do Hospital Maria 

Alice Fernandes nesse interregno? 

 

21.  E no caso de haver remanejamento de profissionais, através de remoção,   

quando isso irá se aperfeiçoar? Porque é necessária a formalização do ato administrativo e 

concessão de prazo de 30 dias para a apresentação dos pediatras (art. 16, §1º do RJU – Lei 

Complementar n.º 122/94), especialmente se os removidos forem oriundos de hospitais mais 

distantes da capital. 

 



22.  Assim, Nobre Julgador, aguardar eventual decisão da gestão sobre o que fazer 

no caso concreto significa esperar que grave dano à coletividade se concretize, tornando-se 

imprescindível a adoção das providências para a solução do problema o mais rápido possível, 

garantindo que daqui a exatos 6 dias haja plantonistas suficientes para fechar a escala do 

Pronto Socorro do Maria Alice Fernandes. 

 

23.  E essas providências, considerado o esgotamento de todas as tentativas 

consensuais possíveis junto à gestão do SUS,  o Ministério Público entende que somente 

obterá pela via judicial, com o Poder Judiciário solucionando a importante questão, impondo, 

pela força da lei, ao caso concreto, as normas protetivas vigentes no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

 

 

II - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

 

 

24.  Preliminarmente, cumpre fixar a competência da Justiça da Infância e 

Juventude para apreciação do conflito ora posto em Juízo, visto que é possível o surgimento de 

questionamento dentro da relação processual que se formará a partir da interposição da 

presente ação. 

 

25.  Primeiramente, devemos observar a disciplina trazida pela Lei n.º 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), concernente à competência da Justiça da 

Infância e da Juventude.  

 

26.  Neste sentido, dispõe o art. 148, IV, do ECA: 

 

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 

(...) 

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 

209.” 

 

27.  Mais adiante, o Estatuto trata de esmiuçar a norma acima transcrita para 

asseverar que: 

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 

adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: 

(...) 

VII - de acesso às ações e serviços de saúde.” 

 

 

 



 

28.  Deste modo, pela sistemática do Estatuto, demandas em que se discutam ações 

e os serviços de saúde frente ao direito de uma criança ou adolescente serão de competência 

do Juizado da Infância e da Juventude, em respeito ao princípio constitucional do devido 

processo legal. 

 

29.  O conceito de devido processo legal, na mesma medida em que aponta para um 

processo observante da legislação vigente, também aponta, como o nome já indica, um 

processo idôneo, apropriado à situação tutelável. 

 

30.  Desta forma, de acordo com o direito que se discute em juízo, haverá um tipo 

de processo e de tutela jurisdicional apropriada, de forma a se resguardar a efetividade deste 

direito. 

 

31.  Portanto, o princípio do devido processo legal apresenta uma plasticidade, de 

forma a permitir a adequada prestação jurisdicional, variando de acordo com o tipo de direito, 

ou ainda de acordo com o titular do direito, conforme o caso. 

 

32.  Na Infância e Juventude, o processo há de  pautar-se pela garantia da prioridade 

absoluta, conceito este que exige instrumentais apropriados de tutela aos direitos infantis. É 

esse o caso das disposições do ECA, que representam normas especiais de proteção, 

tendo, portanto, procedência sobre as normas gerais que determinam a competência das 

Varas da Fazenda pública. 

 

33.  Tal assertiva ganha força ao se perceber que a especialidade das normas 

estatutárias garante, dentre outros aspectos:  

 

1º) o conhecimento da demanda por um Juízo dotado de uma equipe 

interdisciplinar, a qual colabora com o magistrado na construção da solução 

em cada caso;  

2º) o julgamento da causa dentro de um sistema de proteção e atendimento 

pautado pela completude institucional, de forma a incitar os juristas a 

orientar suas posições dentro de um maior espectro de contato com áreas 

afins às demandas da saúde (tais como educação e assistência social);  

3º) a aplicação de instrumentais de tutela diferenciados aos infantes, nos 

moldes previstos nos arts. 208 e seguintes do ECA; e 

4º) o comprometimento jurisdicional com a especificidade dos demandantes 

infanto-juvenis, diferentemente de uma Vara da Fazenda Pública, em que os 

feitos relativos a crianças e adolescentes dividiriam espaço com vários 

outros tipos de feitos em que o Poder Público seja parte. 

 

34.  Deste modo, conclui-se que a garantia da prioridade absoluta será melhor 

consubstanciada em feito que transcorra perante o Juizado da Infância e Juventude – daí o 

disciplinamento estatutário.  

 



35.  Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por sua primeira turma, tem 

decidido, de forma reiterada, pela competência da Vara da Infância e da Juventude, conforme 

ilustra o acórdão abaixo transcrito: 

 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA E CONDIÇÕES DA 

AÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO 

DE PRÉDIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE 

ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ALCOÓLATRAS E TOXICÔMANOS. VARA DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, 208, VII, E 209 DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGRA ESPECIAL. I - É competente a 

Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu a alegada omissão 

para processar e julgar ação civil pública ajuizada contra o Estado para a 

construção de locais adequados para a orientação e tratamento de crianças 

e adolescentes alcoólatras e toxicômanos, em face do que dispõem os arts. 

148, IV, 208, VII, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Prevalecem estes dispositivos sobre a regra geral que prevê como 

competentes as Varas de Fazenda Pública quando presentes como partes 

Estado e Município. II - Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

871204/RJ. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. DJ 29.03.07, p. 234). 

 

36.  É de se lembrar, ainda, que as normas de competência ora analisadas são de 

natureza absoluta, como estabelece o art. 209 do ECA, de forma categórica: 

 

“Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do 

local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá 

competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência 

da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.” 

 

37.  Por todas as implicações acima expostas, fixa-se a competência da Vara 

Infanto-juvenil, uma vez ser a mesma que melhor resguardará, no caso concreto, a tutela dos 

direitos da Infância e Juventude, assegurando julgamento com prioridade às causas que 

envolvam crianças e adolescentes, face à conduta inadequada ou omissão do Poder Público, 

exatamente como é o caso em baila. 

 

 

 

III – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

38.  Indiscutível é a legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte para figurar no pólo ativo da presente demanda. O artigo 129, inciso IX, da Carta 

Magna dispõe que é função institucional do Ministério Público exercer outras atribuições que 

lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedado prestar 

consultoria jurídica bem como representar judicialmente as entidades públicas.  

 



39.  Com efeito,  o art. 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 

8.069, de 13 de Julho de 1990, conferiu ao Parquet legitimidade para o ajuizamento de Ação 

Civil Pública para tutelar os interesses individuais da criança e do adolescente. Senão vejamos:   

 

“É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, 

ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.” 

 

40.   Outrossim, assevera o mesmo diploma legal, no artigo 201, que: “Compete ao 

Ministério Público: (…) V - 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;”. 

 

41.             Apenas para ilustrar e rebater quaisquer dúvidas, veja-se a posição do renomado 

doutrinador HUGO NIGRO MAZZILLI
1
 a respeito do tema:   

 

“Na defesa de interesses apenas individuais, raramente se justificará a 

iniciativa ou a intervenção da instituição. Poderão elas ocorrer quando a 

questão diga respeito a questões de SAÚDE, educação, ou outras matérias 

indisponíveis ou de grande relevância social.  Assim, tanto é problema do 

promotor de justiça zelar pelo acesso à educação de centenas ou milhares 

de menores, como de apenas uma única criança.” (destaques acrescidos). 

 

42.   Patente, portanto, a legitimidade do Ministério Público do RN para a 

propositura da presente ação. 

 

 

 

IV – DO DIREITO QUE SE PRETENDE TUTELAR 

 

 

43.  Os fundamentos básicos do direito à saúde no Brasil estão elencados nos artigos 

196 a 200 da Constituição Federal, sendo a disposição específica do primeiro que: 

 

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

políticas sociais e econômicas 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.” 

 

44.  O direito à saúde, tal como assegurado na Constituição de 1988, configura 

direito fundamental de segunda geração. Nesta geração estão os direitos sociais, culturais e 

econômicos, que se caracterizam por exigirem prestações positivas do Estado.  

 

                                      
1
  In “A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo”. 9ª ed. São Paulo: Saraiva. Pág. 47.  



45.  Não se trata mais, portanto, de apenas impedir a intervenção do Estado em 

desfavor das liberdades individuais, como nos direitos de primeira geração. Na verdade,  

consoante ensinamentos de Alexandre de Moraes, trazendo excerto de Acórdão do STF: 

 

“Modernamente, a doutrina apresenta-nos a classificação de direitos 

fundamentais de primeira, segunda e terceira gerações, baseando-se na 

ordem histórica cronológica em que passaram a ser constitucionalmente 

reconhecidos. 

Como destaca Celso de Mello: 

c) enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – 

que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 

princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 

econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades 

positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os 

direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade 

coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram 

o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 

processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 

humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela 

nota de uma essencial inexauribilidade’ (STF – Pleno – MS n° 22164/SP – 

rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 17-11-1995, p. 

39.206)”
2
. 

 

46.  Destarte, os direitos de segunda geração conferem ao indivíduo o direito de 

exigir do Estado prestações sociais nos campos da saúde, alimentação, educação, habitação, 

trabalho, etc. 

 

47.  Cumpre-nos ressaltar, outrossim, que baliza nosso ordenamento jurídico o 

princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1°, inciso III, da Constituição 

Federal e que se apresenta como fundamento da República Federativa do Brasil. 

 

48.  Daniel Sarmento, em sua erudita obra intitulada “A Ponderação de Interesses na 

Constituição”, assevera que: 

 

“Na verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana exprime, em 

termos jurídicos, a máxima kantiana, segundo a qual o Homem deve sempre 

ser tratado como um fim em si mesmo e nunca como um meio.  O ser 

humano precede o Direito e o Estado, que apenas se justificam em razão 

dele.  Nesse sentido, a pessoa humana deve ser concebida e tratada como 

valor-fonte do ordenamento jurídico, como assevera Miguel Reale, sendo a 

defesa e promoção da sua dignidade, em todas as suas dimensões, a tarefa 

primordial do Estado Democrático de Direito.  Como afirma José Castan 

Tobena, el postulado primário del Derecho es el valor próprio del hombre 

como valor superior e absoluto, o lo que es igual, el imperativo de respecto 

                                      
2  MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 1998. p. 44-45. 



a la persona humana.” 

 

49.  Nesta linha, o princípio da dignidade da pessoa humana representa o epicentro 

axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e 

balizando não apenas os atos estatais, mas também toda a miríade de relações privadas que se 

desenvolvem no seio da sociedade civil e do mercado. 

 

“Ainda que se destaque apenas o caráter compromissório da Constituição, 

pode ser dito que o princípio em questão é o que confere unidade de sentido 

e valor ao sistema constitucional, que repousa na idéia de respeito irrestrito 

ao ser humano, razão última do Direito e do Estado”.
3
 

 

50.  Visando concretizar o mandamento constitucional, o legislador estabeleceu 

preceitos que tutelam e garantem o direito à saúde. 

 

51.  Dentre eles está a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a qual estabelece, 

em seu art. 2
o
, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder Público 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, assegurando acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

52.  Dispõe, ainda, que a atuação do Estado no que tange à Saúde será prestada 

através do Sistema Único de Saúde – SUS, com ações e serviços desenvolvidos de acordo com 

as diretrizes previstas no artigo 198 da CF, obedecendo, ainda, aos princípios próprios, a teor 

dos arts. 4º e 7º, abaixo transcritos: 

 

“Art. 4°. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração 

direta e indireta e das funções mantidas pelo Poder Público, constitui o 

Sistema Único de Saúde – SUS.” 

 

“Art. 7°...................... 

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II - Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e 

contínuo de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral; 

IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; 

..................... 

XI – conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação 

de serviços de assistência à saúde da população;”. 

                                      
3
  SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 59. 



 

53.  Verifica-se, destarte, que a própria norma disciplinadora do Sistema Único de 

Saúde elenca como princípio a integralidade da assistência, definindo-a como um conjunto 

articulado e contínuo de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 

54.  Contudo, os fatos narrados demonstram que, ao contrário do que dispõe a 

legislação constitucional e infraconstitucional, o Sistema Único de Saúde, por intermédio de 

seus órgãos com atribuição em nível estadual, não tem garantido o atendimento ao 

paciente mirim de forma satisfatória, ignorando o acesso prioritário apregoado na 

Constituição Federal, verbis: 

 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, 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.”  

 

55.  Essa prioridade, inclusive, foi bastante reforçada no âmbito da política pública 

de saúde, através da instituição da “Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil”, na qual o Ministério da Saúde estabelece a 

obrigatoriedade do  cuidado integral e multiprofissional da criança, que dê conta de 

compreender todas as suas necessidades e direitos como indivíduo. 

 

56.  Tal agenda também traça as diretrizes para a organização de uma rede integrada 

de assistência, que deve se basear nos princípios já garantidos na Constituição Federal, no 

Estatuto da Criança e no Sistema Único de Saúde, como o direito de acesso prioritário aos 

serviços de saúde, hierarquizados e com enfoque da integralidade do indivíduo e da 

assistência, que garantam a resolubilidade adequada e promovam a eqüidade. 

 

57.  No caso do Rio Grande do Norte, essa assistência de referência na Atenção 

em Alta Complexidade Hospitalar Infantil, com qualidade reconhecida pela comunidade, 

se dá pelo Hospital Maria Alice Fernandes, que responde por grande parte dos 

atendimentos realizados – o que torna inconcebível a simples menção da paralisação do 

seu Pronto Socorro. 

 

58.  Até porque, pelo princípio da eficiência da Administração Pública, a ela não 

cabe apenas realizar o serviço, mas fazê-lo de modo a conseguir o melhor resultado possível, 

dispondo de todos os meios necessários. 

 

59.  Corroborando essa afirmação, Leonardo José Carneiro da Cunha
4
 enumera os 

limites ao poder discricionário da Administração Pública, incluindo: a própria lei que o 

autoriza, a vinculação à consecução da finalidade pública, a existência e legitimidade dos 

                                      
4  A Fazenda Pública em Juízo. 7 ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 555. 



motivos determinantes, os princípios constitucionais da Administração Pública
5
 e os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade
6
. 

 

60.  No particular, quanto aos princípios da Administração Pública, o autor destaca 

o princípio da eficiência, calcado no dever do administrador público atuar para alcançar o 

melhor resultado possível, atendendo ao conteúdo dos referidos princípios. 

 

61.  Ainda, com base na lição de Juarez Freitas, afirma que "na relação entre 

discricionariedade e os princípios da eficiência (dever de fazer do modo certo), da eficácia 

(dever de fazer aquilo que deve ser feito) e da economicidade (dever de otimizar a ação 

estatal), o administrado público, no exercício das escolhas administrativas, está obrigado a 

trabalhar tendo como meta a melhor atuação"
7
. 

 

62.  Destarte, uma vez que o art. 196 da Constituição Federal estabelece como dever  

do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do 

cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação, não deve este direito 

fundamental sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-

lo ou de dificultar-se-lhe o acesso. 

 

63.  Corroborando a exposição acima, o Supremo Tribunal Federal  manifestou-se, 

nos autos da ADPF 45, no sentido de promover e garantir o direito fundamental à saúde, 

conforme dispõe trecho da decisão proferida em medida cautelar, da lavra do Min. Celso de 

Mello, a seguir transcrito: 

 

“(...) É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 

institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial 

- a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ 

CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na 

Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, 

Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos 

Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em 

bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os 

órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-

jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 

comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou 

coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de 

cláusulas revestidas de conteúdo programático.  

 (...) Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal 

hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou 

político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, 

arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 

                                      
5  Art. 37 da CF. 
6  Devido processo legal substancial: art. 5º, LV, da CF. 
7  Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 

2007, p. 29. 



estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 

condições materiais mínimas de existência.  

 (...) Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas 

dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, 

receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se 

revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, 

nem a de atuação do Poder Executivo.” 

 

64.  Não há dúvida, pois, quanto ao dever do Estado do RN de garantir o 

atendimento médico especilizado, especialmente de urgência e emergência, aos pacientes 

infanto-juvenis que dele necessitam, que se encontram recebendo um serviço parcial e 

insuficiente, em visível dano às suas integridades físicas. 

 

 

 

V – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

     

65.   O artigo 12 da Lei  nº 7.347/85 autoriza a concessão de medida de urgência em 

sede de ação civil pública: 

 

“Poderá o Juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, 

em decisão sujeita à agravo.” 

   

66.  Para tanto, mister que estejam presentes os requisitos do fumus boni iuris, que 

vem a ser a plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende a segurança, e do 

periculum in mora, configurado em um dano potencial, um risco que corre o processo 

principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte.  

 

67.  In casu, a fumaça do bom direito restou evidenciada através de toda a 

argumentação exarada nesta peça, notadamente da última informação apresentada pela 

Direção Geral do Hospital Maria Alice Fernandes sobre a importância da Unidade para 

as crianças do nosso Estado e os riscos da paralisação iminente do seu Pronto Socorro, 

hoje responsável pela esmagadora maioria dos atendimentos de urgência e emergência 

infantis. 

 

68.  De fato, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio tutela o direito 

invocado, com prioridade absoluta, na seara constitucional e mesmo legal.   

 

69.  Quanto ao perigo da demora, é certa a sua existência na medida em que a 

partir do dia 24 de abril próximo, às 19:00hs, não haverá mais cobertura da escala de 

plantão pediátrico no pronto socorro do hospital estadual, colocando em risco a vida dos 

usuários mirins que a ele acorrerem para atendimentos que não podem esperar. 

 



70.  Caso o pedido somente venha a ser deferido em decisão judicial de mérito, 

todos os meses haverá dias em que os plantões pediátricos de urgência não serão realizados, 

por falta de médicos, abrindo uma possibilidade real de morte de inúmeras crianças. 

 

71.  Assim, presentes os requisitos exigidos em Lei, requer esse Parquet, desde já, a 

Vossa Excelência, a CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, em caráter urgente, a fim 

de que seja determinado ao Estado do RN, pela sua Secretaria de Saúde, que garanta e 

viabilize, imediatamente, a completude das escalas de plantão do Pronto Socorro do 

Hospital Maria Alice Fernandes, através da medida administrativa que mais rápido 

puder ser implementada, seja a nomeação de concursados, seja o remanejamento de 

profissionais, ou outra que venha a ser viável. 

 

72.  Por se tratar de medida judicial em favor de crianças, requer, ainda, a fixação de 

multa diária no valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais), pelo não cumprimento da ordem 

judicial, na forma do artigo 11, da Lei n.º 7.347/85. 

 

 

 

VI – DO PEDIDO PRINCIPAL 

 

73.  Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

a) a citação do Estado do RN para, querendo, responder à presente ação; 

 

b)  a confirmação da TUTELA ANTECIPADA concedida, notificando-se, 

para devido cumprimento, a pessoa do Secretário Estadual de Saúde, 

Domício Arruda Câmara Sobrinho, com endereço para intimações na 

Secretaria Estadual de Saúde, situada na Av. Deodoro da Fonseca, 730, 8º 

andar – Cidade Alta, nesta capital, sob pena de multa por cada dia de 

descumprimento; 

 

c) a CONDENAÇÃO do Estado do RN, em obrigação de fazer, a fim de 

que que garanta e viabilize, imediata e permanentemente, a completude das 

escalas de plantão do Pronto Socorro do Hospital Maria Alice Fernandes, 

através da medida administrativa que mais rápido puder ser implementada, 

seja a nomeação de concursados, seja o remanejamento de profissionais. 

 

d) a fixação de multa diária no valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais), na 

forma dos parágrafos 4º e 5º do artigo 461, do CPC;   

 

74.  REQUER, MAIS AINDA, que as intimações dos atos processuais sejam 

pessoais, na forma do artigo 236, §2º, do Código de Processo Civil, na Promotoria de Defesa 

dos Diretos da Saúde (47ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal/RN), situada na 

Avenida Floriano Peixoto, nº 550, Petrópolis, Natal/RN.  

 



75.  Sem custas  e emolumentos, em razão do disposto no artigo 18 da Lei n.º 

7.347/85. 

 

76.  Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. 

 

77.  Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para efeitos fiscais. 

 

Termos em que, 

Confia no deferimento. 

 

Natal (RN), 19 de abril de 2011. 

 

 

 

Zenilde Ferreira Alves 

47ª Promotora de Justiça em Substituição Legal. 


