
Ref. Inquérito Civil nº 054/11

RECOMENDAÇÃO Nº 11/2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por seus Promotores 
de Justiça de Defesa do Patrimônio Público infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e 
institucionais, conferidas pelo art.  129, II e III,  da Constituição Federal,  pelo art.  27, parágrafo 
único, IV, da Lei n.º 8.625/93 e pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 
141/96, e

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da 
moralidade e da eficiência administrativa, nos termos dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da 
Constituição da República; artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei n.º 8.625/93; e artigo 67, inciso 
IV, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 141/96;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, consoante previsto no artigo 69, parágrafo 
único, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, expedir Recomendações visando ao 
efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.429/92, no artigo 4º, dispõe que “Os agentes públicos de 
qualquer  nível  ou  hierarquia  são  obrigados  a  velar  pela  estrita  observância  dos  princípios  da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato dos assuntos que lhe são 
afetos”;

Considerando que o artigo 26, §4º, da Lei Federal nº 8080/90, expressamente dispõe que: “Aos 
proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer 
cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde”;

CONSIDERANDO o recebimento do ofício nº 1560/GS/SESAP/2011, através do qual o Secretário 
Estadual de Saúde, Domício Arruda Câmara Sobrinho, respondendo ao ofício 318/2011-46PJ/SEC, 
esclareceu que,  em atendimento  à  primeira  Recomendação Conjunta deste  órgão ministerial,  já 
requereu a sua exclusão da COOPMED e do UROCENTRO, porém "as alterações das sociedades 
são registradas nas Atas de Reuniões ordinárias ou extraordinárias que acontecem uma vez a cada 
ano, e não no Estatuto Social, motivo pelo qual este não pode ser alterado" ;

CONSIDERANDO  que,  pelo  que  consta  dos  autos,  a  referida  "exclusão"  foi  requerida  pelo 
Secretário aos próprios diretores daquelas pessoas jurídicas,  porém não foi  registrada junto aos 
órgãos competentes;

CONSIDERANDO  que,  ao  contrário  do  alegado  pelo  mencionado  gestor,  as  Assembléias 
Extraordinárias podem ser convocadas a qualquer tempo, desde que necessário;

CONSIDERANDO que as alterações nos estatutos sociais, para que sejam válidas e oponíveis a 
todos (e não somente aos próprios sócios/cooperados cientes do requerimento de exclusão), devem 
ser devidamente registradas no órgão competente (Cartório, Junta Comercial), sendo insubsistente a 
justificativa apresentada pelo aludido gestor de que "o estatuto social não pode ser alterado";

CONSIDERANDO, ademais, que atenta contra os princípios da moralidade e da impessoalidade o 
fato de o Secretário Estadual de Saúde integrar cooperativas/sociedades que recebem verbas do 
SUS, de modo que a persistência do referido agente público nessa situação e a reiterada oposição de 
obstáculos ao cumprimento das recomendações e requisições do Ministério Público deverão ser 
enquadradas prontamente na Lei nº 8.429/92, reclamando as punições ali previstas;

RESOLVE RECOMENDAR ao Secretário Estadual de Saúde, Domício Arruda Câmara Sobrinho, 
que:

a) Adote todas as medidas necessárias, em até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento desta, 
para obter o registro nos órgãos competentes (Cartórios, Junta Comercial, etc) de sua exclusão da 



qualidade de associado/sócio-cotista da COOPMED e do UROCENTRO;

b)  No  mesmo  prazo,  comunique  as  medidas  adotadas  para  o  acatamento  da  presente 
Recomendação. 

O  não  atendimento  à  presente  Recomendação  acarretará  a  tomada  de  todas  as  medidas  legais 
necessárias à sua implementação.

Publique-se.

Natal /RN, 08 de julho de 2011.
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