
Inquérito Civil n. 06.2018.00001161-2 (IC n. 027/2018-47PmJ).

Assunto:  Fiscalizar  o  processo  de  implantação  do  Complexo  Estadual  de  Regulação
Divaneide Ferreira de Souza.
 
A Sua Senhoria
Senhor Secretário Estadual Adjunto da Saúde Pública
Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos
 
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N. 0015/2018/47PmJ
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio das representantes
que esta subscrevem, no uso das atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da
Constituição Federal, combinado com o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar Federal n.
75/93, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, e no art. 69, parágrafo
único, alínea "d", da Lei Complementar Estadual n. 141/96;
Considerando o  art.  1º  da  Resolução nº  164/2017 do Conselho Nacional  do  Ministério
Público, pelo qual a "recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério
Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre
determinada questão,  com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de
praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando,
assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas";
Considerando que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal, incumbe ao Ministério
Público  a  defesa  da  ordem jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais indisponíveis;
Considerando o disposto no art. 196 da Carta Magna, segundo o qual 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;
Considerando que pelo art. 7º, da Lei n. 8.080/1990 as ações e serviços públicos de saúde
são regidos por vários princípios e diretrizes, dentre os quais: a universalidade de acesso aos
serviços de saúde em todos os níveis de assistência; igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
Considerando o art. 11, do Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei
Orgânica do SUS, pelo qual "o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de
saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do
risco individual e coletivo e no critério cronológico...";
Considerando que a Política Nacional de Regulação instituída pela Portaria de Consolidação
n. 2, de 28 de setembro de 2017, traz como responsabilidade das três esferas de governo o
exercício  de  atividades  essenciais  para  o  processo  regulatório,  a  fim  de  garantir  a



organização  das  redes  e  fluxos  assistenciais,  promovendo  acesso  equânime,  integral  e
qualificado aos serviços de saúde;
Considerando que os Protocolos de Regulação "correspondem a normas para as marcações
de consultas e procedimentos ambulatoriais, bem como para os agendamentos de cirurgias
eletivas  e  de  urgências,  para  que  seja  assegurada  uma  padronização  nos  critérios  de
solicitação, encaminhamentos, autorização e de priorização, quando houver concorrência de
usuários a uma mesma vaga"
Considerando que, no Estado do Rio Grande do Norte, o Complexo Regulador foi instituído
pelo Decreto n. 24.780, de 06 de novembro de 2014, devidamente aprovado na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB/RN), sendo composto por um Complexo Estadual de Regulação
e sete Centrais Regionais, dentre elas a Central Metropolitana de Regulação;
Considerando que tais centrais de regulação devem ser operacionalizadas mediante cogestão
entre Estado e municípios-sede de cara Regional de Saúde, em consonância com as normas
técnicas  do  SUS,  a  Política  Estadual  de  Regulação  e  o  próprio  Plano  Diretor  de
Regionalização;
Considerando que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do
Inquérito Civil n.  06.2018.00001161-2 (IC n. 027/2018-47PmJ), tomou conhecimento da
publicação da Portaria nº297/2018-GS/SESAP, criando uma Central Estadual de Regulação
dentro da estrutura  do Complexo Estadual  de  Regulação,  desconsiderando o modelo de
cogestão  pactuado  com  os  municípios  e  aprovado  pela  CIB/RN  (deliberações  756/12,
1105/14e 1117/14-CIB/RN);
Considerando que qualquer alteração no modelo de cogestão somente poderia ocorrer com a
aprovação da CIB/RN, ou seja, com a anuência dos municípios, sob pena de usurpação da
competência da instância inter-federativa local para deliberar sobre a matéria, violando à
Política Estadual de Regulação do SUS;
Considerando que, desde a pactuação da política regulatória em regime de cogestão, no ano
de 2014, o Estado do RN vem negligenciando a estrutura e o apoio devidos às Centrais
Regionais  de  Regulação,  permitindo  que  funcionem  de  forma  precária  e  incipiente,
especialmente as situadas em Caicó e Mossoró; e
Considerando,  por  fim,  que essa  postura  negligente  atenta  contra  as  normas da Política
Nacional  de  Regulação,  uma vez  que  põe  em risco a  garantia  de  acesso equânime aos
serviços de saúde,
RECOMENDA ao Secretário Estadual Adjunto da Saúde Pública que revogue a Portaria nº
297/2018-GS/SESAP, publicada em 16/10/2018, vez que a mesma institui, unilateralmente,
sem a apreciação e devida aprovação da CIB/RN, em sessão extraordinária convocada para
essa finalidade, a Central Estadual de Regulação, alterando a atual estrutura do Complexo
Estadual de Regulação, organizado em fôrma de co-gestão entre estado e municípios.
Requisita informações pormenorizadas quanto à adoção das medidas administrativas para o
pleno atendimento da presente recomendação, ao final do prazo de 20 (dez) dias.
Publique-se.



Natal (RN), 06 de novembro de 2018.
Iara Maria Pinheiro de Albuquerque
Promotora de Justiça


