
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 01/2011 – 32ª PJ
 
Aos 22 dias do mês de agosto de 2011, na Sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Natal, presente a Exma. Dra.  

Moema de Andrade Pinheiro, 32ª Promotora de Justiça da Fazenda Pública de Natal, a Exma. Dra. Kalina Correia Filgueira, 48ª  
Promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública, o Presidente do COPISRN, Sr. José Péricles Farias da Rocha, acompanhado do 
advogado do COPISRN Dr. Carlos Santa Rosa d´Albuquerque Castim, onde se reuniram para celebrar Termo de Ajustamento de  
Conduta para anulação do Processo Seletivo Simplificado realizado com o intuito de contratar temporária de profissionais para atuar  
no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, conforme Resolução nº 001/2010-ConDir-COPISRN, de 23/09/2010, 
com devolução da taxa de inscrição de todos os participantes do referido certame, eis que o Estado do Rio Grande do Norte, através 
da Secretaria de Estado da Saúde Pública rescindiu unilateralmente o Convênio nº 118/2010 firmado com o Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte – COPISRN, em 1º de março de 2011, ensejando a perda de objeto do 
aludido procedimento seletivo. E sendo assim:

CONSIDERANDO ser atribuição institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático  
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de  
relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal,  promovendo  as  medidas  necessárias  à  sua  garantia,  com  
fundamento nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 26, inciso I, da Lei nº 8.625, de 12 
de fevereiro de 1993, e pelo artigo 67, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 141, de 09 de fevereiro de 1996 e na Resolução nº  
002/2008-CPJ;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis na forma do disposto pelo artigo 127, caput, do Texto Constitucional de 1988;

CONSIDERANDO que, conforme disposto pelo artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Ministério 
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de  
outros interesses difusos ou coletivos;

CONSIDERANDO que o ingresso no serviço público deve obedecer à regra do concurso público, nos termos do artigo 
37, inciso II, da Constituição Federal, e, apenas em caráter excepcional, é autorizada a contratação temporária , com fulcro no inciso  
IX, do artigo 37 da Lei Maior;

CONSIDERANDO que o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde – COPISRN, entidade autárquica formada por 132  
prefeituras  municipais,  como  responsável  pela  gestão  da  Rede  de  Urgência,  submete-se  a  Lei  11.107/2005  e  ao  Decreto  nº  
6.017/2007, que dispõem sobre normas gerais de contratação de Consórcios Públicos;

CONSIDERANDO que,  nos termos  do art.  7º,  §1º,  do Decreto nº  6.017/2007:  “Os consórcios  públicos,  ainda que  
revestidos de personalidade jurídica de direito privado, observarão as normas de direito público, no que concerne à realização de  
licitação, celebração de contratos, admissão de pessoal e à prestação de contas”;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública rescindiu 
unilateralmente  o  Convênio  nº  118/2010 firmado com o  COPISRN para  implementação  de  rede  destinada  ao  acolhimento  de  
pacientes  vítimas  das  urgências  clínicas  ou  traumáticas  que  são  atendidas  pelo  SAMU 192,  em 1  de  março  de  2011,  que  se  
denominava  Projeto para estruturar o Sistema de Atenção às Urgências através do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Estado do Rio Grande do Norte – COPISRN;

CONSIDERANDO  que,  mesmo  não  tendo  sido  comprovada,  ainda,  nenhuma  irregularidade  no  Procedimento 
Simplificado realizado com o intuito de contratar  temporária  de profissionais  para atuar no Serviço de Atendimento Móvel  de 
Urgência  –  SAMU 192,  conforme Resolução nº  001/2010-ConDir-COPISRN,  de  23/09/2010,  de que trata  a  presente  Peça de  
Informação, em razão da rescisão contratual unilateral suso mencionada, perdeu seu objeto, impondo-se, portanto, a sua anulação,  
bem como a devolução da taxa de inscrição de todos os inscritos no mencionado certame.

RESOLVEM celebrar, nos autos da Peça de Informação nº 099/2010-32ªPJN, o presente TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA pactuado entre as 32ª e 48ª Promotorias de Justiça da Comarca de Natal, a Exma. Dra. Kalina Correia Filgueira, na 
qualidade de COMPROMITENTES, e o COPISRN, como COMPROMISSÁRIO, consoante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA  PRIMEIRA  –  O  COPISRN  se  compromete  a  anular  o  Procedimento  Simplificado  realizado  para 
contratação temporária de profissionais com o objetivo de atuarem no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192,  
conforme Resolução nº 001/2010-ConDir-COPISRN, de 23/09/2010, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data  
de assinatura deste Termo de Ajustamento de Conduta,  com a devida divulgação nos meios próprios, através de publicação em 
jornais, notas em emissoras de rádio e entrevistas à empresas de televisão, devido à rescisão unilateral por parte do Governo do  
Estado do Rio Grande do Norte do Convênio nº 118/2010, em 1º de março de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA – Obriga-se  o COPISRN a apresentar  às  COMPROMITENTES,  no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da assinatura do presente instrumento, prova da anulação do Processo Seletivo Simplificado.

CLÁUSULA TERCEIRA –  Compromete-se  o  COPISRN  a  devolver  a  taxa  de  inscrição  aos  candidatos  inscritos, 
conforme Relatório Financeiro constante do Anexo I, em apenso, totalizando 5.280 (cinco mil, duzentos e oitenta), no prazo máximo 
de até 6 (seis) meses, contados a partir da do dia 1º de outubro de 2011:

Parágrafo Primeiro. Para fins de comprovação do depósito efetuado da referida taxa de inscrição, o candidato deverá  
preencher requerimento cujo modelo estará disponível no site do Compromissário, bem como no da entidade realizadora do Processo  
Seletivo Simplificado, qual seja, a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB.

Parágrafo Segundo.  Os requerimentos recebidos serão encaminhados  pelo COMPROMISSÁRIO ao estabelecimento  
bancário  indicado  pelo  candidato,  para  fins  de  crédito  dos  respectivos  valores  das  taxas  de  inscrição  nas  contas  bancárias  
apresentadas pelos mesmos.

Parágrafo Terceiro. Caso o candidato não tenha conta bancária, o depósito será efetuado em seu nome, com indicação de  
seu CPF, em qualquer agência do Banco do Brasil S/A ou da Caixa Econômica.

CLÁUSULA QUARTA – Fica o COPISRN com o encargo de comprovar às COMPROMITENTES, no prazo de 30 
(trinta)  dias,  após  o  encerramento  do  prazo  de  pagamento  da  taxa  de  inscrição  dos  candidatos,  relatório  comprobatório  dos  
pagamentos efetuados.

CLÁUSULA  QUINTA  –  O  COMPROMISSÁRO  reconhece  a  inconstitucionalidade  dos  atos  administrativos  de 
contratação temporária de pessoal, a não ser por tempo determinado e para atender necessidade temporária de excepcional interesse  
público, realizados sem a observância de concurso público, inclusive com licitação para a escolha de entidade responsável pela sua  



realização.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA SEXTA –  O não  cumprimento,  por  parte  do  COMPROMISSÁRIO,  dos  prazos  e  obrigações  de fazer 

constantes do presente instrumento implicará,  doravante,  na imposição de multa diária no valor  de R$ 1.000,00 (mil reais) em 
desfavor do COPISRN a incidir enquanto perdurar a situação de descumprimento da obrigação correspondente, revertendo para o  
Fundo de que cuida o art. 13, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais  
cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA –  O  não  pagamento  da  multa  eventualmente  aplicada  implica  sua  cobrança  judicial  pelo 
Ministério Público, com atualização contada a partir da data do adimplemento da obrigação monetária, juros de 1% (um por cento) ao 
mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido.

CLÁUSULA OITAVA – Este Termo de Ajustamento de Conduta produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá  
eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos artigos 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, e artigo 585, VII, do Código de Processo  
Civil.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento de Ajustamento de Conduta, em 03 (três) vias de igual  
teor, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Natal, 22 agosto de 2011.
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