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MM. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MOSSORÓ/RN,  A
QUEM COUBER POR DISTRIBUIÇÃO. 

Ref. Inquérito Civil Público nº 06.2010.000222-4/1ªPJM.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE,  por seu órgão de execução ao final  assinado,  vem perante V. Exª.,  através da
presente, com fundamento nos arts. 6°,  caput, 127, caput, 129, incisos I, II e III, e 196, da
Constituição Federal, no art. 1°, inciso IV, da Lei n° 7.347, de 24.07.1985, e no art. 84 do
Código  de Defesa do Consumidor,  à  vista  dos documentos  e  peças de informação em
anexo, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face  do  em face  do  ESTADO  DO RIO
GRANDE DO NORTE,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob o CNPJ N°
08.241.739/0001-05,  representado  por  seu Procurador  Geral,  com endereço  na Avenida
Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN, em razão dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir
delineados:

I – DOS FATOS

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
por seu órgão executivo da 1ª Promotoria de Justiça desta Comarca, instaurou Inquérito
Civil  Público  visando  apurar  o  problema  alusivo  às  deficiências  no  funcionamento  do
Laboratório Regional de Mossoró – LAREM, fato este que vem expondo a sérios riscos a
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vida dos usuários do SUS de Mossoró e de toda a Região Oeste do Estado. 
Saliente-se, antes de mais nada, que o Laboratório Regional de

Mossoró  –  LAREM,  gerido  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde  Pública,  se  constitui  em
estabelecimento  público  de  referência  para  o  atendimento  dos  municípios  da  região,
oferecendo serviços de análises clínicas de alta complexidade (microbiologia, imunologia,
bromatologia, virologia, bacteriologia), para a população de Mossoró e demais Municípios do
Oeste e Alto Oeste Potiguar, Vale do Açu e região salineira, evidenciando a importância dos
serviços concentrados naquele laboratório para a efetivação do direito à saúde, em nível
regional. 

Consoante restou apurado nos autos do Inquérito Civil Público
nº 06.2010.000222-4/1ªPJM, que ora instrui a presente demanda, o LAREM foi submetido a
diversas  inspeções,  que  constataram  a  necessidade  de  reforma  e  ampliação  de  suas
instalações, no decorrer dos anos, sem que haja, todavia, uma preocupação no sentido de
adequar  a  totalidade  da  sua  estrutura  física  à  atual  missão  do  laboratório,  que  é
precipuamente  a  realização  de  exames,  para  a  qual  não  se  encontra  devidamente
aparelhado.

Requisitada  a  realização  de  inspeção  no  LAREM  pela
Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária – SUVISA, foi elaborado o Relatório Técnico de
fls.  06-15  do  ICP  nº  06.2010.000222-4/1ªPJM,  datado  de  26.04.2010  e  instruído  com
diversas fotografias, e conclui pela necessidade de adoção de medidas corretivas, tais como
reestruturação  física,  necessidade  de  equipamentos,  materiais  e  mobiliário  em  geral,
apresentado  diversas  não  conformidades  de  acordo  com  legislação  sanitária  vigente,
acrescentando ainda que se trata de “laboratório regional de saúde pública, referência para
os municípios  da região,  oferecendo serviços de análises  clínicas  de alta  complexidade
(microbiologia, imunologia, bromatologia, virologia, bacteriologia)” (fl. 08). 

Verificou  o  mencionado  órgão  de  vigilância  sanitária,  na
ocasião, a existência de diversas deficiências e irregularidades nos diferentes setores do
Laboratório Regional de Mossoró - LAREM, consoante restou constatada a necessidade de
contratação de 2 (dois) técnicos (01 de nível de superior e 01 de nível médio); problemas
relacionados  à  estrutura  física  e  a  recursos  materiais  (mobiliários,  materiais  e
equipamentos); irregularidades quanto aos procedimentos realizados pelo LAREM, como a
inexistência  de  Procedimentos  Operacionais  (POP's),  os  quais  podiam  comprometer  as
boas práticas de laboratório e a garantia da qualidade,  é o que se observa do Relatório
Técnico  de  fls.  06-15,  dos  autos  do  incluso  Inquérito  Civil  Público  nº  06.2010.000222-
4/1ªPJM.

 Consta  ainda  nos  autos  do  procedimento  em  epígrafe,
Relatório  de Inspeção nº  08/2010-1ªPJM,  realizado  aos 18 de outubro  de 2010,  com a
finalidade de averiguar as condições de funcionamento dos serviços de Vigilância Sanitária
deste município, colacionado às fls. 18-20  dos autos do incluso Inquérito Civil  Público nº
06.2010.000222-4/1ªPJM,  no  qual  foram  apontadas  diversas não-conformidades,
destacando-se o item 4.1: “Foi informado que o Laboratório Regional de Mossoró – LAREM
continua prestando de maneira deficiente o serviço de suporte laboratorial às atividades da
Vigilância Sanitária, não sendo realizados nesta cidade exames de amostras de alimentos,
que são enviados para realização no laboratório Central – LACEN, em Natal, limitando-se o



LAREM a realizar exames de amostras de água” (fls. 20).
Conforme requisição ministerial datada de 17.11.2011 (fls. 27,

dos  autos  do  incluso  Inquérito  Civil  Público  nº  06.2010.000222-4/1ªPJM),  a  Secretaria
Estadual de Saúde Pública enviou as seguintes informações:

De acordo com o Relatório da Coordenadoria de Promoção a Saúde – CPS
– SUVISA / SESAP – RN:

− Persistia a necessidade de complementação de profissionais de nível superior e

médio no quadro de pessoal;

− Quanto à estrutura física seria realizado um levantamento e posterior parecer das

necessidades ou alterações;

− Era parecer da SUVISA, “que o LAREM – Mossoró tem condições e atender as

demandas de análises locais, devendo sanar as irregularidades evidenciadas na
inspeção, relatadas no Relatório Técnico emitido pela VISA”;

De  acordo  com  o  Relatório  da  Gerência  Executiva  da  Saúde  do
Departamento de Vigilância à Saúde, da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN:

− Havia  necessidade  permanente  de  serviços  de  marcenaria  em  móveis  e

utensílios do LAREM;

− O material de higienização encontrava-se regularizado;

− O material de EPI, para proteção individual encontravam-se em uso; 

− As lixeiras com tampa e pedal encontravam-se nos setores; 

− Os móveis oxidados haviam sido removidos para alienação; 

− Os condicionadores de ar encontravam-se em processo de substituição; 

− Os extintores haviam sido recarregados para o exercício atual; 

− Os lençóis haviam sido adquiridos; 

− As cadeiras com assentos impermeáveis haviam sido alocadas;

− Persistia o uso de papel manilha  por não haver seladora para o uso de papel

cirúrgico,  onde  foi  orientada  a  solicitação  para  aquisição  do  equipamento
apropriado ;

− A dedetização e limpeza do reservatório de água havia sido programada para

2012;

− A colocação de papel nas janelas foi orientado para solicitação junto ao órgão

central  de abertura de processo para colocação de película  filtrante  de raios
solares;

− A pia de duplo uso na microbiologia seria notificada no relatório da GAEP (Grupo

Auxiliar de Engenharia e Projeto) da SESAP;

− Os frascos e bisnagas sem data já estavam em conformidade;

− Os garrafões seriam removidos do local para outro e colocados me estrado;

− O pessoal da higienização estava sendo constantemente orientado;

− O pessoal que manipulava, transportava e condicionava os materiais haviam sido



devidamente orientados , inclusive o pessoal dos municípios vizinhos;

− Os móveis e utensílios sem uso haviam sido encaminhados para alienação;

− Havia sido colocado um armário para guarda de pertences em área apropriada;

− As lâminas de BK, estavam separada de acordo com os resultados.

Ainda  em  resposta  à  requisição  ministerial,  a  SESAP
encaminhou cópia do parecer técnico realizado aos 29.12.2011, ocasião em que solicitou
ainda,  prazo  de  90  (noventa)  dias  para  conclusão  das  soluções  que  estavam  sendo
adotadas  para  sanar  as  irregularidades  constatadas  (fls.  31-45,  dos  autos  do  incluso
Inquérito Civil Público nº 06.2010.000222-4/1ªPJM).  

Requisitada a prestação de informações por este órgão, datada
de 31.01.2012, a respeito da situação técnica e estrutural do LAREM, chegou a informação
a respeito da realização de inspeção sanitária que identificou uma “sensível” melhora nas
condições  de  funcionamento  do  estabelecimento,  porém  o  serviço  ainda  apresentava
algumas  necessidades  de  acordo  com  a  legislação  sanitária  vigente,  necessitando  de
correções  (fls.  48-50,  dos  autos  do  incluso  Inquérito  Civil  Público  nº  06.2010.000222-
4/1ªPJM).

 Colacionou-se ao feito inquisitorial,  na sequência,  “Termo de
Inspeção Sanitária”  acompanhado de “Relatório  de Inspeção” realizado no LAREM, pela
Subcoordenadoria  de Vigilância  Sanitária  – SUVISA,  datada de 18.04.2016,  onde foram
constatadas  a  existência  das  seguintes  irregularidades  (fls.  70-80  dos  autos  do  incluso
Inquérito Civil Público nº 06.2010.000222-4/1ªPJM):
 
                 RECURSOS HUMANOS:

− Quantidade insuficiente de funcionários em vários setores;

− Não foram apresentados exames periódicos, bem como carteira de imunização
dos funcionários;

                ESTRUTURA FÍSICA:

− Estrutura física antiga, apresentando problemas em suas instalações;

− Revestimento em meia parede na maioria dos ambientes;

− Pintura das paredes desgastada interna e externamente;

− Teto com infiltrações nos corredores e em vários ambientes;

− Fechamento de paredes sem o revestimento adequado;

− Recalque (afundamento) na sala do arquivo;

− necessidade de constante manutenção preventiva de suas instalações;

                 RECEPÇÃO:

− Todos  os  equipamentos  de  incêndio  apresentaram  seus  prazos  de  validade
expirados, bem como a inexistência do equipamento com pó químico seco em
alguns setores;

− Depósito para resíduo comum sem tampa e sem identificação e não acionado por
pedal;



                 BANHEIRO/PACIENTES:

− Inexistência de papel toalha;

                 ALMOXARIFADO:

− Ambiente físico adaptado, possuindo um banheiro dentro de sua área;

− Ambiente  climatizado,  porém  sem  termômetro  e  mapa  de  controle  diário  da
temperatura;

− Geladeira com mapa de controle diário de temperatura desatualizado;

− Materiais de expediente encostados na parede, bem como materiais de consumo
acondicionados diretamente sobre o piso;

                 SALA DE COLETA:

− Revestimento inadequado em meia parede; 

− Inexistência de depósito para resíduo comum;

− Depósito para resíduo infectante sem identificação e simbologia de risco;

− Funcionária fazendo uso de calçado aberto (sandália) e não utilizando jaleco;

                 DML:

− Espaço físico subdimensionado;

− Presença de cobogó no telhado;

− Iluminação deficitária;

− Material depositado diretamente sobre o piso e encostado na parede;

− Armazenamento improvisado de material de limpeza, o qual deveria estar sob
refrigeração  (hipoclorito  de  sódio)  no  almoxarifado  para  minimizar  a  sua
evaporação natural;

− inexistência de cuba de lavagem, bem como bancada e armário;

                 SALA DE IMUNOLOGIA /VIRILOGIA:

− Teto com infiltração  e  pintura  desgastada,  revestimento  inadequado  em meia
parede;

− Inexistência de depósito para resíduo comum;

− Depósito para resíduo infectante sem identificação,  simbologia e saco plástico
adequado (branco leitoso);

− Pia inserida em bancada sem papel toalha;

− Janelas fechadas de maneira improvisada;

− Porta danificada;

− Uso incompleto de EPI (falta de gorro máscara inadequada);

− Depósito plástico sem tampa para o transporte dos tubos de hemólise e tampas
para a esterilização;

− Reaproveitamento de ponteiras de uso único;

                 SALA DE REUNIÃO:

− Revestimento inadequado me meia parede;

                 COPA:

− Revestimento inadequado em meia parede;

− Janela não telada;



− Depósito para resíduo sem tampa e sem acionamento por pedal;

                 BROMATOLOGIA:

− Revestimento inadequado em meia parede;

− Porta sem identificação externa;

− Depósito para resíduo comum sem identificação;

− Depósito  para  resíduo  infectante  com acionamento  por  pedal  danificado  sem
identificação e simbologia de risco;

− Inexistência de papel toalha;

− Bancada do armário sem portas;

− Inexistência de rotulagem em detergente fracionado;

                 ÁREA LIMPA:

− Revestimento inadequado em meia parede;

− Depósito para resíduo comum sem identificação;

− Inexistência de depósito para resíduo infectante;

− Inexistência de testes de controle biológico para as autoclaves;

                 SALA DE LEISHMANIOSE:

− Neste  ambiente  são  realizados  exames  de  dengue,  doença  de  Chagas  e
leishmaniose;

− Revestimento inadequado de meia parede, além de desgaste na pintura;

− Iluminação inadequada;

− Inexistência de depósito para resíduo comum;

− Depósito para resíduo infectante com acionamento por pedal danificado;

− Reaproveitamento de ponteiras de uso único;

− Utilização de EPI incompleto (falta de gorro e óculos de proteção);

                 SALA DE BACILOSCOPIA:

− Revestimento  inadequado  em meia  parede,  bem como teto  com infiltração  e
pintura desgastada;

− Uso incompleto de EPI (falta de óculos de proteção);

− Pia de coloração utilizada para lavagem das mãos;

− Inexistência de depósito para resíduo infectante;

− Depósito para resíduo comum sem identificação, além de segregação incorreta;

                 ARQUIVO:

− Pintura das paredes danificada;

− Iluminação deficitária;

− Porta apresentando cupins em sua estrutura;

− Piso com revestimento quebrado apresentado recalque (afundamento);

− Inexistência de termômetro e mapa de controle diário da temperatura ambiente;

                 BANHEIROS/FUNCIONÁRIOS/MASCULINO-FEMININO:

− Revestimento inadequado em meia parede;

− Depósito para resíduo sem tampa e acionamento por pedal;



− Ralo sem tampa escamoteável;

                 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA:

− Apresenta os seguintes equipamentos: medidor de pH, fluorímetro e colorímetro,
porém encontra-se desativado por falta de insumos (reagentes) para realização
dos parâmetros mínimos necessários para avaliação;

− Revestimento inadequado em meia parede;

− Destilador sem funcionar;

− Mediante funcionamento do destilador, será necessário apresentação de laudo
microbiológico mensal e laudo físico-químico semestral;

                 SAÚDE AMBIENTAL:

− Inexistência de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde;

                 CAIXA D'ÁGUA:

− Inexistência de seus registros de lavagem;

                 CONTROLE DE PRAGAS E VETORES:

− Realizado  por  empresa  não  habilitada  (não  possuía  alvará  sanitário  para
realização do referido serviço);

                 ABRIGO DE RESÍDUOS:

− Inexistência  de  área  para  resíduo  comum,  ficando  o  mesmo  exposto  a  céu
aberto;

− Inexistência de identificação do tipo de resíduo armazenado;

− Ralo sem tampa escamoteável;

− Porta sem proteção contra vetores;

Ao  final,  a  inspeção  concluiu  que  o  estabelecimento  não
apresentou  melhorias  em  relação  à  inspeção  anterior  realizada  em  21.03.2012.  O
estabelecimento  funcionava  ainda  sem  Responsável  Técnico  para  responder  pela  sua
organização e atividades, bem como supervisionar os seus funcionários, além de apresentar
estrutura física bastante antiga  e sem realizar  periodicamente  a necessária manutenção
preventiva de suas instalações.

Em 16.02.2017, a SESAP encaminhou informações acerca do
andamento  das  providências  adotadas  para  regularização  do  serviço,  através  dos
documentos de fls. 90/114 dos autos do incluso Inquérito Civil Público nº 06.2010.000222-
4/1ªPJM, dos quais constam as seguintes informações:

− Foram  adquiridos  4  servidores  junto  à  Secretaria  de  Saúde  para  suprir  a
necessidade da unidade;

− A respeito das carteiras de imunização dos funcionários, foram providenciados os
exames periódicos e anexados à ficha funcional  e arquivado no setor pessoal da
unidade;

− Quanto à estrutura física foi  feita solicitação de reforma junto à Secretaria de
saúde, com nº de protocolo 141926/2015-1, contemplando os setores citados no
relatório Técnico elaborado pela SUVISA;



− Os equipamentos  contra  incêndio  apresentavam prazo de validade  dentro  do
exigido no Relatório;

− Os depósitos para resíduos comum e hospitalar foram solicitados, identificados e
colocados nos setores que foram notificados;

− Realização de reunião com os servidores abordando a necessidade do uso de
EPI's, a importância da anotação diária da temperatura das estufas, geladeiras e
freezers, e evitar a falta de materiais como: papel toalha, álcool, gel, sabonete
líquido e etc.;

− Foram providenciadas as placas de identificação dos setores de Bromatologia e
Microbiologia;

− Os  termômetros  de  temperatura  dos  setores  mencionados  retornaram  da
manutenção e foram colocados nos devidos equipamentos;

− As ponteiras de uso único não são mais reaproveitadas, sendo realizada uma
descontaminação para ser descartada;

− Equipamentos como: Fluorimetro,  pHgametro e colorimetro já se encontravam
ativados e com insumos/reagentes para realização dos parâmetros; o destilador
também se encontrava em funcionamento;

− Realização do controle de pragas e lavagem da caixa d'água mensalmente, por
uma empresa contratada pela SESAP;

− Colocação  dos  resíduos  comuns  em sacos  pretos  dentro  de  baldes  na  área
externa do laboratório para posterior retirada pelo serviço de coleta urbana da
cidade;

Frise-se  que  no  documento  anexo  de  fls.  93,  dos  autos  do
incluso Inquérito Civil Público nº  06.2010.000222-4/1ªPJM, tem-se a informação de que o
processo nº 141926/2015-1, encontrava-se paralisado por falta de recursos financeiros, “que
o  mesmo  será  colocado  novamente  para  análise  de  verificação  de  sua  viabilidade
financeira”.

Analisando os fatos narrados, resta claro que as providências
adotadas  para  regularização  do  serviço  são  de  fato  insuficientes  para  a  resolução  das
deficiências apontadas nos laudos de inspeção no LAREM, devendo-se considerar que a
estrutura física do local encontra-se sucateada, necessitando ainda de várias intervenções
para que venha prestar o serviço de excelência esperado.

Denota-se,  por  conseguinte,  que  apesar  de  decorrido  lapso
temporal  superior  a cinco anos,  desde a instauração do presente inquérito  civil,  poucos
foram os avanços constatados na superação das irregularidades existentes no Laboratório
Regional  de  Mossoró  -  LAREM,  omitindo-se  o  Estado  do  Rio  Grande  do Norte  em
realizar as intervenções necessárias a solucionar as graves deficiências apontadas
nos relatórios técnicos elaborados pelos setores de auditoria e de vigilância sanitária
das  esferas  de  gestão  do  Sistema  Único  de  Saúde,  a  despeito  da  importância  do
mencionado  laboratório  para  a  prestação  do  serviço  de  análises  clínicas  de  alta
complexidade,  como  microbiologia,  imunologia,  bromatologia,  virologia  e  bacteriologia
destinados  a  atender  a  população  de  Mossoró  e  dos  demais  municípios  da  região,
consistindo,  no mais das vezes,  na única alternativa dos usuários locais  a esse tipo de
serviço. 



Impende enfatizar,  outrossim, que mesmo havendo processo
em tramitação para reforma do referido laboratório, em andamento na Secretaria Estadual
de Saúde Pública, o processo em questão encontra-se paralisado por falta de recursos
financeiros,  consoante  informação  de  fls.  93  do  ICP  incluso,  de  maneira  que não  há
garantia alguma de que a reforma a ser executada irá ser de fato realizada tendo em
vista  as  não-conformidades  reiteradamente  constatadas  no  referido  laboratório,
podendo ainda consistir, tão-somente, em mais uma obra que implicará em dispêndio de
recursos  públicos,  sem  contudo  resolver  de  maneira  objetiva  e  uniforme  a  falta  de
adequação das instalações físicas do Laboratório Regional de Mossoró, como tem ocorrido
em oportunidades anteriores. 

Uma vez evidenciada  a  existência  de  sérias  deficiências  no
imprescindível  serviço  em  alusão,  não  pode  a  sociedade  potiguar  mais  continuar
simplesmente esperando a adoção voluntária de providências pelo gestor estadual, que tem
se mostrado omisso quanto ao cumprimento da obrigação de dotar o referido serviço de
condições  adequadas  de  funcionamento,  restando  ao  Ministério  Público  a  busca  da
necessária  tutela  jurisdicional,  no  sentido  de provocar  o  Poder  Judiciário  a  exercer  sua
nobre missão constitucional, para compelir o ente estatal ao cumprimento das obrigações
que lhe são inerentes.

III – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RN 

Saliente-se, por outro lado, a absoluta pertinência subjetiva da
esfera de governo demandada para figurar no polo passivo da presente ação.

Convém sublinhar, nesse passo, que a teor do que preceitua o
art.  196 da Carta Magna,  “a saúde é direito  de todos e dever  do Estado,”  e,  conforme
estabelece  o  seu art.  198,  “as ações e serviços  públicos  de saúde  integram uma rede
regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,”  composto  e  gerido
harmonicamente pelas três esferas de governo. 

Observa-se, por conseguinte, que se impõe ao Poder Público,
em todos os níveis da organização federativa, o dever de assegurar o direito à saúde a toda
a população através da adoção de medidas que possibilitem o acesso universal e igualitário
das pessoas a um sistema organizado que atenda às suas necessidades assistenciais. 

No  que  diz  respeito  à  responsabilidade  pela  garantia  de
prestação de serviços adequados em estabelecimento integrante da rede pública de saúde,
esta somente pode ser inerente, por imperativo lógico, ao ente estatal ao qual legalmente
incumbe a própria manutenção do serviço, que no caso do Laboratório Regional de Mossoró
é o Estado do Rio Grande do Norte. 

Dispõe, a esse respeito, o Código Estadual de Saúde do Es-
tado do Rio Grande do Norte, instituído através da Lei Complementar nº 31, de 24 de no-
vembro de 1982: 



“Art. 3º - O complexo de serviços, do setor público e do setor
privado, voltados para ações de interesse da saúde, constitui o
SISTEMA  DE SAÚDE  DO ESTADO  DO  RIO GRANDE  DO
NORTE,  organizado  e  disciplinado  na  forma  deste  Código,
abrangendo as atividades que visem a promoção e recupera-
ção da saúde, integrados ao Sistema Nacional de Saúde, insti-
tuído pela Lei Federal nº 6.229 de 17 de julho de 1975.  
(...).
Art. 213 -  O Estado promoverá as medidas necessárias à
implementação, em nível local e regional, da rede de labo-
ratórios da saúde pública, em conformidade com a organi-
zação prevista para o Sistema Nacional de Laboratórios de
Saúde Pública.
§1º – A rede de laboratórios a que se refere este artigo, será
instituída por unidades integrantes de uma rede articulada e in-
terdependente de estabelecimentos de saúde especializados,
hierarquizada em ordem de complexidade crescente, credenci-
ados pelo Ministério da Saúde.
§2º  –  Constituem-se  atividades-fim  dos  laboratórios  de
saúde pública:
a)  proceder a inquéritos e levantamentos em trabalho de
campo em apoio às ações específicas;
b) executar investigações de interesse epidemiológico;
c) realizar exames para o controle sanitário da água, de io-
detação do sal, dos alimentos e outros.

Consoante se verifica, da conjugação dos dispositivos da Cons-
tituição Federal e da legislação infraconstitucional depreende-se que cabe ao  Estado do
Rio Grande do Norte, inequivocamente, a responsabilidade pela manutenção dos laborató-
rios integrantes da rede pública de saúde estadual, da qual não pode se eximir.  

Destarte, diante da obrigação do Estado (gênero) de garantir a
prestação, com qualidade e eficiência, de ações e serviços de saúde para a sociedade e
tendo em vista sua condição de garantidor dos direitos fundamentais, uma vez constatada,
como  resta  patente  nessa  oportunidade,  a  omissão  quanto  à  adoção  de  providências
eficazes visando assegurar a adequada prestação dos serviços reclamados, imprescindível
se mostra a eleição do referido ente federativo para figurar no polo passivo da demanda.

Saliente-se,  uma  vez  mais,  que  por  ser  o  Laboratório
Regional de Mossoró integrante da rede pública estadual de saúde, estando sob o
direto gerenciamento da Secretaria Estadual de Saúde Pública, cabe ao Estado do Rio
Grande do Norte, consequentemente, a obrigação de prover a devida manutenção de tais
serviços, não havendo que se cogitar da inclusão de outras esferas de gestão do SUS na
relação processual, motivo pelo qual, dúvida não pode haver acerca da pertinência subjetiva
do promovido na presente lide. 

Inconteste, portanto, a legitimidade passiva do Estado do Rio
Grande do Norte, face aos fundamentos legais e constitucionais ora elencados. 



IV – DO DIREITO

No  direito  constitucional  brasileiro,  notadamente  a  partir  da
Constituição Federal de 1988, pode afirmar-se, sem receio de equívoco, que a saúde é um
direito fundamental.

Com efeito, além de se encontrar expressamente incluída no
rol de direitos sociais (art. 6º), a saúde é definida como “direito de todos e dever do Estado”,
a ser garantido mediante a adoção de políticas públicas voltadas para a redução do risco de
doença e de outros agravos e para o acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).

Neste contexto, em consonância com os princípios constitucio-
nais, é assente na doutrina que o direito à saúde, tal como assegurado na Constituição Fe-
deral, configura direito fundamental de segunda dimensão (geração), na qual são igualmen-
te compreendidos os direitos sociais, culturais e econômicos, caracterizados por demanda-
rem prestações positivas do Estado, devendo este deve agir operativamente para a conse-
cução dos fins perfilhados na Constituição Federal. 

Cumpre ressaltar ainda que o art. 197 da Constituição Federal
qualifica como de relevância pública as ações e os serviços de saúde. Tal dispositivo pos-
sui o evidente propósito de realçar, ainda mais,  o caráter de essencialidade do direito
fundamental à saúde na nova ordem constitucional, porquanto todo serviço instituído para
concretizar um direito fundamental ostenta o caráter de relevância pública, independente-
mente de ser prestado diretamente pelo Estado ou por meio de entes privados.

Outrossim, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte,
nos seus arts. 125 e 127, reafirma o contido nas normas federais, verbis:

“Art.  125.  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 as ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.” (grifo nosso)

“Art.  127.  São de  relevância pública  as ações e serviços de
saúde  cabendo  ao Poder  Público  dispor,  nos  termos  da lei,
sobre  sua  regulamentação,  fiscalização  e  controle,  devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de Direito Privado.” (grifo
nosso)

Comentando  acerca  da  definição  do  direito  à  saúde  como
matéria de relevância pública, asseveram os especialistas em Direito Sanitário  GUIDO IVAN

DE CARVALHO e LENIR SANTOS:

“Ao qualificar os serviços e ações de saúde como de relevân-



cia pública, não pretendeu o legislador constituinte dizer que
os demais direitos humanos e sociais não têm relevância; quis
o legislador talvez enunciar a saúde como um estado de
bem-estar prioritário, fora do qual o indivíduo não tem con-
dições  de  gozar outras  oportunidades  proporcionadas
pelo Estado, como a educação, antecipando-se, assim, à qua-
lificação de “relevância” que a legislação infraconstitucional de-
verá outorgar a outros serviços, públicos e privados.” 1

A principal consequência do enquadramento de uma norma na
categoria dos direitos fundamentais é o reconhecimento de sua supremacia hierárquica –
não apenas do ponto de vista formal, mas também sob a ótica axiológica – e, consequente-
mente, de sua força normativa diferenciada.

Preleciona DANIEL SARMENTO, com propriedade:

“Na verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana expri-
me, 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 Es-
tado, 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 di-
mensões, 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 superi-
or e absoluto, o lo que es igual, el imperativo de respecto a
la persona humana.
Nesta linha, o princípio da dignidade da pessoa humana repre-
senta o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando
efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e balizando não ape-
nas os atos estatais, mas também toda a miríade de relações
privadas que se desenvolvem no seio da sociedade civil e do
mercado. A despeito do caráter compromissório da Constitui-
ção, pode ser dito que o princípio em questão é o que confere
unidade de sentido e valor ao sistema constitucional,  que re-
pousa na ideia de respeito irrestrito ao ser humano - razão últi-
ma do Direito e do Estado.” 2

Como corolário, a saúde surge como bem jurídico fundamental
e a sua não salvaguarda por parte do Estado representa violação vitanda à Carta Política.
Nessa conformidade, a fundamentalidade de que se revestem tais princípios não pode
passar despercebida pelo intérprete, a quem cabe, através da hermenêutica constitu-

1 Sistema Único de Saúde – Comentários à Lei Orgânica da Saúde, 3ª edição, Editora da Unicamp,
p.317.
2 In A ponderação de interesses na constituição federal,  Rio de Janeiro:  Lúmen Júris,  2002; grifo
acrescido.



cional, extrair-lhes o significado que proporcione maior possibilidade de gerar resul-
tados concretos.

É patente, pois, o dever do Estado de disponibilizar os meios
necessários para que o direito subjetivo dos indivíduos à saúde, tratado detidamente pela
Constituição Federal, seja levado a efeito. Mas a prestação de tais serviços públicos essen-
ciais deve se dar de modo contínuo e adequado – importa não olvidar –, não se admitindo
qualquer espécie de escusa ou justificativa quanto a falhas no seu funcionamento, conforme
se depreende do artigo 198 da Constituição Federal, que estabelece, entre as diretrizes dos
serviços públicos de saúde, o seu atendimento integral, in verbis:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada  e hierarquizada  e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(omissis);
II –  atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas,  sem  prejuízo  dos  serviços  assistenciais;”  (Grifo
acrescido)

Também a Lei nº 8.080/90, regulamentadora dos dispositivos
constitucionais referentes ao direito à saúde e do SUS, ressalta os valores primordiais que
tem a saúde no ordenamento jurídico brasileiro:

“Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, de-
vendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu ple-
no exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na for-
mulação e execução de políticas econômicas e sociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem acesso uni-
versal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promo-
ção, proteção e recuperação.” (Grifou-se) 

Por sua vez, o artigo 7° do mencionado Diploma Legal estabe-
lece que as ações e serviços que integram o Sistema Único de Saúde serão desenvolvidos
de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF, obedecendo, ainda, aos seguin-
tes princípios:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obede-
cendo ainda aos seguintes princípios:
I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos
os níveis de assistência;
II –  integralidade de assistência,  entendida como um con-
junto articulado e contínuo de serviços preventivos e cura-
tivos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em



todos os níveis de complexidade do sistema;
(…); 
XII –  capacidade de resolução dos serviços em todos os
níveis de assistência;” (Destacamos)

Ao negligenciar a obrigação de fornecer toda a estrutura, apa-
relhamento e recursos humanos necessários à prestação de assistência integral à saúde da
população, o demandado põe em evidente perigo a vida dessas pessoas, incorrendo em
conduta manifestamente ilícita, violando todo o arcabouço de normas relativas ao direito à
saúde.

A Corte Suprema colocou um ponto final nas frequentes tentati-
vas dos entes públicos de se esquivarem da responsabilidade de prestar adequadamente os
serviços de saúde, ao decidir:

“O preceito no artigo 196 da Carta da República,  de eficácia
imediata, revela que “a saúde é direito de todos e dever do Es-
tado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vi-
sem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua
promoção e recuperação”.  A referência, contida no preceito
“Estado”, mostra-se abrangente, a alcançar a União, os Es-
tados propriamente ditos,  o Distrito Federal  e os Municí-
pios. Tanto é assim que, relativamente ao Sistema Único
de Saúde, diz-se do financiamento, nos termos do artigo nº
195, com recursos do orçamento, da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
além de outras fontes.  (...)  Reclamam-se do Estado (gêne-
ro) as atividades que lhe são precípuas, nos campos da
educação, da saúde e da segurança pública, cobertos, em
si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos
pelos cidadãos. É hora de atentar-se para o objetivo maior
do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária se-
gura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao
valor  maior  atinente  à  preservação  da  dignidade  do ho-
mem.” 3

Como se depreende, a inobservância dos preceitos constitucio-
nais e legais deve ser combatida com rigor, sob pena da manutenção de um estado de risco
demasiadamente alto para a população que necessitam da prestação dos mencionados ser-
viços especializados de saúde.
 

E que não se venha falar em invasão da discricionariedade ad-
ministrativa ou do tão propalado “poder discricionário da Administração”, uma vez que essa
prerrogativa não concede ao administrador a possibilidade de optar por permanecer em situ-
ação totalmente ilegal, visto que a única forma de os gestores do Sistema Único de Saúde
cumprirem a lei é disponibilizar de forma adequada os serviços de que necessitem os usuá-
rios do sistema público, que deles necessitarem. Frise-se que qualquer outro comportamen-

3 In Agravo de Instrumento nº 238.328/RS, publicado no DJ de 11/05/99; grifos nossos.



to implica em desobediência às normas referidas nessa postulação, o que requer imediata e
eficaz atuação do Poder Judiciário, a fim de que cesse esse desrespeito à vida e à saúde
das pessoas usuárias dos serviços públicos de saúde. 

Detendo-nos  mais  especificamente  ao  caso  versado  na
presente demanda, observa-se que o Estado do Rio Grande do Norte não vem dando o
devido  cumprimento  à  legislação  sanitária,  no  que  diz  respeito  às  condições  de
funcionamento dos serviços desenvolvidos no Laboratório Regional de Mossoró. 

De  fato,  os  relatórios  de  auditoria  colacionados  aos  autos
evidenciam  a  violação,  dentre  outras,  das  seguintes  normas  técnicas,  diante  da
realidade constatada nas condições de funcionamento do LAREM: 

- Lei Complementar nº 31 de 24/11/82 – Código Estadual de
Saúde/RN;

-  Resolução  RDC-ANVISA nº  306,  de  07  de  dezembro  de
2004 (Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde); 

- Resolução RDC-ANVISA nº 302, de 13 de outubro de 2005
(Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos); 

- Portaria MS nº 518, de 25 de março de 2004 (Procedimentos
e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo
humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências); 

- Portaria MS nº 2.616, de 12 de maio de 1998 (Diretrizes e
normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares);

-  Resolução RDC-ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002
(Dispõe  sobre  o  Regulamento  Técnico  para  planejamento,  programação,  elaboração  e
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde);

- Resolução RDC-ANVISA nº 189/03, de 18 de julho de 2003
(Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos de análise, avaliação e aprovação dos
projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
e dá outras providências).

Observa-se,  ainda,  o  fato  de  o  processo  de  reforma do
LAREM encontrar-se paralisado por falta de recursos financeiros, aguardando ser colocado
novamente  em  análise  para  verificação  de  sua  viabilidade  financeira,  o  que  contraria
frontalmente o disposto na Resolução RDC-ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002,
versando, em seu art. 1º: 

“Aprovar o Regulamento Técnico destinado ao planejamento,
programação,  elaboração, avaliação e aprovação de projetos
físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, em anexo
a esta Resolução a ser observado em todo território nacio-
nal, na área pública e privada compreendendo:
a) as construções novas de estabelecimentos assistenciais de



saúde de todo o país;
b) as áreas a serem ampliadas de estabelecimentos assisten-
ciais de saúde já existentes;
c) as reformas de estabelecimentos assistenciais de saúde
já existentes e os anteriormente não destinados a estabeleci-
mentos de saúde.” (Destaque nosso)

Dispõe a sobredita Resolução, ainda, no item 1.6 de seu Ane-
xo, que “para a execução de qualquer obra nova, de reforma ou de ampliação de Esta-
belecimento Assistencial de Saúde – EAS -  é exigida a avaliação do projeto físico em
questão pela Vigilância Sanitária local (estadual ou municipal), que licenciará a sua
execução, conforme o inciso II do art. 10 e art. 14 da Lei 6437/77 que configura as infrações
à legislação sanitária federal, Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde e Constituição Federal.” 

Por seu turno, estabelece o art. 10, inciso II, da Lei Federal nº
6.437/77: 

“Art . 10 - São infrações sanitárias: 
(…); 
II - construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou
casas de saúde, clínicas em geral, casas de repouso, serviços
ou unidades de saúde, estabelecimentos ou organizações
afins, que se dediquem à promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, sem licença do órgão sanitário competente
ou contrariando normas legais e regulamentares pertinen-
tes: 
Pena - advertência,  interdição, cancelamento da licença e/ou
multa.”

 No que diz respeito às demais irregularidades apontadas nos
sucessivos relatórios de auditoria juntados aos autos, observa-se que o gestor estadual do
SUS tem se mantido igualmente inerte quanto à adoção de medidas para sanar tais falhas
na prestação dos serviços do Laboratório Regional de Mossoró - LAREM, sendo por demais
tímidas e  escassas as providências  verificadas no curso do inquérito  civil,  destinadas a
solucionar  as  deficiências  físicas,  de  materiais,  equipamentos,  mobiliários e  de
ampliação  dos  recursos  humanos do  laboratório,  reclamando-se,  por  esse  motivo,  a
prestação jurisdicional do Estado, nos moldes ora propostos. 

Definido o direito material aplicável à espécie, conveniente
se mostra tecermos algumas considerações sobre os  aspectos processuais da presente
demanda, através da qual se pretende a obtenção de um provimento judicial impositivo de
obrigação de fazer, visando tutelar os interesses violados. 

A esse respeito, convém lembrar, antes de mais nada, sobre a
perfeita  harmonia  existente  entre  os  dispositivos  processuais  das  Leis  nos.  7.347/85,
8.078/90, e do Novo Código de Processo Civil, face ao que preceituam os arts. 19 e 21 da
Lei da Ação Civil Pública, bem como, o art. 90 do Código de Defesa do Consumidor, motivo
pelo qual se torna indiferente, no bojo de toda e qualquer ação civil pública, a menção às
normas de um, ou de outro, dentre esses diplomas legais. 



Assume  importante  relevo,  na  defesa  dos  direitos  ora
protegidos, o comando legal ínsito nos arts. 497, do Novo Código de Processo Civil e 84, do
Estatuto Consumerista, tendo este último a seguinte dicção: 

“Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou
não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela
específica  ou  determinará  providências  que  assegurem  a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica
destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de
um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da
ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.”

Prestigia-se,  com  isso,  a  efetividade  da  justiça,  dando  ao
Julgador meios de entregar à parte suplicante, de forma concreta, o bem jurídico que lhe é
materialmente negado pelo litigante adverso, mediante a satisfação da tutela específica da
obrigação colimada. 

Nesse  passo,  impende  destacar  que  a  obrigação  deve  ser
cumprida, no caso em exame, inarredavelmente na forma específica, a saber, mediante o
efetivo  cumprimento  dos  requisitos  e  condições  de  funcionamento  dos  serviços
desenvolvidos no Laboratório Regional de Mossoró, estabelecidos nos atos normativos
pertinentes,  por  não  haver  outra  forma possível  de  satisfação  do  direito  que  se  busca
salvaguardar, motivo pelo qual se revela de grande utilidade a fixação de astreintes – em
um valor suficientemente elevado –, objetivando compelir os destinatários da ordem judicial
ao seu pronto e efetivo cumprimento. 

Dúvida não pode haver, por conseguinte, acerca da viabilidade
jurídica em se empregar a devida efetividade ao direito  a uma adequada prestação dos
serviços de saúde, na forma ora pretendida, a merecer a necessária guarida judicial.

V – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

A antecipação da tutela jurisdicional, insculpida no art. 294 do
NCPC,  trata-se  de  uma  tutela  de  urgência  caracterizada  pela  provisoriedade  e  pela
instrumentalidade,  visando  assegurar  a  efetividade  do  provimento  final  mediante
antecipação dos seus efeitos.

Destina-se, portanto, a acelerar a produção dos efeitos práticos
do provimento, ainda que de caráter provisório, para abrandar o dano causado pela demora
no processo.

Dentre os direitos fundamentais da pessoa encontram-se, sem
dúvida,  o  direito  à  efetividade  do  processo,  devendo  essa  proteção  estatal  ser  apta  a



conferir  tempestiva  e  adequada  satisfação de  um interesse juridicamente  protegido,  em
favor  de  seu  titular,  nas  situações  em  que  isso  não  se  verificou  de  forma  natural  e
espontânea.

Pelas  razões  acima  expostas,  requer-se  a  antecipação  do
direito  reclamado pelo autor com decisão  mutatis  mutandis,  ou seja,  do mesmo teor da
sentença final, apresentando, todavia, o aspecto da provisoriedade.

O Art. 300, do NCPC: 
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos  que  evidenciem  a  probabilidade  do  direito e  o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§  1oPara  a  concessão  da  tutela  de  urgência,  o  juiz  pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir  os  danos  que  a  outra  parte  possa  vir  a  sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2oA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§  3oA  tutela  de  urgência  de  natureza  antecipada  não  será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.

Desta feita, a tutela antecipada visa assegurar o resultado útil
do processo diante da situação de perigo, que está a ameaçar a efetividade da tutela final.

Assim, o art. 300, do NCPC, condiciona a antecipação da tutela
à verificação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Fica evidente, que esta demanda carece de medida de tutela
antecipada  para  que  o  demandado  realize  imediatamente  a  reforma  necessária  ao
funcionamento adequado do referido estabelecimento de saúde.

O juízo de probabilidade sobre a existência do direito tem como
parâmetro legal  a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam, ou seja,  a afirmação
verossímil, que versa sobre fato com aparência de verdadeiro, ou seja, a comprovação da
necessidade de reforma e manutenção do Laboratório, comprovada através da conclusão
dos Relatórios de Inspeção apresentados pela Vigilância Sanitária.

O outro requisito condicionado à tutela antecipada trata-se do
perigo  de  dano  ou  risco  ao  resultado  útil  do  processo,  ora,  a  perpetuação  da  falta  de
manutenção e adequação da estrutura física do LAREM traz riscos, podendo até mesmo
inviabilizar por completo o atendimento à demanda, uma vez que pode o estabelecimento de
saúde fechar as portas por falta de condições de atendimento mínimo, tendo em vista a
situação precária que perdura já há alguns anos.

Assim, é notório que o caso sub-judice atende perfeitamente



aos  requisitos  impostos  para  deferimento  da  tutela  antecipada,  justificado  pela
irreparabilidade do dano e da ameaça de um grave dano jurídico que se pretende evitar e o
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante ampla defesa às partes;

 DESTARTE, em face de todo o exposto e com supedâneo nos
arts. 298 do NCPC, 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 5º, inciso XXXV,
da Carta Magna, requer o Ministério Público a concessão de TUTELA ANTECIPADA, após
a oitiva  prévia,  no prazo de 72h (setenta  e  duas horas),  do  representante  da Fazenda
Pública demandada, na forma do art. 2º da Lei nº 8.437/92, nos seguintes termos:

a ) seja determinado à SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
PÚBLICA – SESAP/RN que proceda ao  imediato envio do
projeto de reforma do Laboratório Regional  de Mossoró,
em  andamento  naquele  órgão,  à  Subcoordenadoria  de
Vigilância Sanitária – SUVISA/RN, para a devida avaliação e
licenciamento da execução da obra, na forma da Resolução
RDC-ANVISA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 e do  art. 10,
inciso  II,  da  Lei  Federal  nº  6.437/77,  devendo  o  ente
demandado  abster-se  de  iniciar  a  execução  do  referido
projeto  sem que  este  esteja  devidamente  aprovado  pela
SUVISA/RN; 

b) seja  determinada  a  expedição  de  ofício  à
SUBCOORDENADORIA  DE  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  –
SUVISA/RN, encaminhando cópias dos relatórios de auditoria
colacionados às 06-15, 37-45, 49-50,  70-80 dos autos do ICP
nº  06.2010.000222-4-1ªPJM,  visando  subsidiar  a  análise
técnica a que se refere o item anterior, devendo a SUVISA/RN
atestar perante esse Juízo se o projeto que vier a ser aprovado,
após  eventuais  adequações,  efetivamente  contempla  a
resolução  das  irregularidades  apontadas  nos  mencionados
relatórios; 

c ) seja determinado ainda à  SECRETARIA ESTADUAL DE
SAÚDE PÚBLICA – SESAP/RN que proceda à  adoção  das
medidas  administrativas  necessárias  à  resolução  das
irregularidades  apontadas  nos  Relatórios  de  Inspeção
colacionados às fls.  06-15, 37-45, 49-50, 70-80 dos autos do
ICP nº  06.2010.000222-4-1ªPJM,  relativamente  às  condições
dos  serviços  e  atividades  desenvolvidas  no  Laboratório
Regional de Mossoró;

c.1)  no quesito “estrutura física”,  mediante  a  adequação do
projeto de reforma do Laboratório Regional de Mossoró às
prescrições normativas pertinentes,  em conformidade com
as orientações técnicas a serem expedidas pela SUVISA/RN,
atentando para a necessidade de cumprimento dos prazos que
vierem a ser fixados pelo referido órgão de vigilância sanitária; 

c.2)  no  quesito  “equipamentos”,  através  da  aquisição  de



novos  equipamentos  para  os  diversos  setores  do
Laboratório  Regional  de  Mossoró,  visando  solucionar  as
irregularidades  apontadas  nos  relatórios  de  auditoria
colacionados  aos  autos,  substituindo  os  equipamentos
defeituosos, obsoletos ou inadequados e adquirindo os que se
encontrem em falta, no prazo de 120 (cento e vinte) dias; 

c.3)  no  quesito  “materiais”,  seja  provido  o  normal
abastecimento  do  Laboratório  Regional  de  Mossoró,
visando solucionar as irregularidades apontadas nos relatórios
de auditoria colacionados aos autos, mediante a aquisição dos
materiais faltantes naquela unidade laboratorial, regularizando
o estoque respectivo no prazo de 120 (cento e vinte) dias; 

c.4)  no quesito “mobiliário”,  através da  aquisição de novos
móveis  e  utensílios  para  os  diversos  setores  do
Laboratório  Regional  de  Mossoró,  visando  solucionar  as
irregularidades  apontadas  nos  relatórios  de  auditoria
colacionados  aos  autos,  substituindo  os  objetos  defeituosos,
obsoletos ou inadequados e adquirindo os que se encontrem
em falta, no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

c.5)  no  quesito  “procedimentos”,  sejam  imediatamente
adotadas, no Laboratório Regional de Mossoró, as normas
e  rotinas  de  procedimentos  preconizadas  na  legislação
sanitária  para  o  funcionamento  de  estabelecimentos  de
saúde e para a prestação dos serviços correspondentes,
visando solucionar as irregularidades apontadas nos relatórios
de auditoria colacionados aos autos, mediante a  elaboração,
atualização,  implantação  e  fiscalização  do  cumprimento
dos atos normativos internos necessários, no prazo de 30
(trinta) dias;

d )  seja determinado ainda à  SECRETARIA ESTADUAL DE
SAÚDE  PÚBLICA  –  SESAP/RN,  por  fim,  a  adoção  das
medidas administrativas necessárias à obtenção de alvará de
funcionamento  do  Laboratório  Regional  de  Mossoró,
perante o órgão competente de vigilância sanitária; 

e ) seja arbitrada multa diária em desfavor do Erário Público
Estadual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidentes
na hipótese de descumprimento  da decisão,  como forma de
coerção ao ente público para obtenção do resultado específico
pretendido, a teor do que preceituam os arts. 84, §§ 4º e 5º da
Lei  nº  8.078/90  (aplicável  à  ação  civil  pública  por  força  da
subsidiariedade do art. 21 da Lei nº 7.347/85), e 461, §§ 4º e
5º, do CPC,  a ser revertida para o Fundo Federal de Direitos
Difusos, e sem prejuízo de outras providências que assegurem
o resultado prático equivalente ao do adimplemento;

f ) no caso do Estado do Rio Grande do Norte vir a alegar que



não dispõe de dotação orçamentária para o cumprimento da
decisão  judicial  ora  pleiteada,  que  seja  determinada  a
transferência de verbas referentes à propaganda institucional
ou  de  setores  não  prioritários  da  Administração  Pública,
alocando-as no Fundo Estadual de Saúde, após informação da
SESAP-RN sobre o montante necessário para cumprimento da
determinação judicial; 

g  ) seja  expedido  ofício  ao  Departamento  Nacional  de
Auditoria  do  SUS  –  DENASUS,  mais  especificamente  ao
Serviço  de  Auditoria  em  Sergipe,  bem  como,  ao
Departamento  de  Vigilância  Sanitária  da  Gerência
Executiva da Saúde do Município de Mossoró-RN, a fim de
que realizem inspeção conjunta no Laboratório Regional de
Mossoró,  a  fim  de  constatar  o  efetivo  cumprimento  das
medidas que vierem a ser determinadas por esse Juízo, ao final
dos prazos que venham a ser estabelecidos.

VI – DO PEDIDO FINAL

ANTE O EXPOSTO, requer o Ministério Público: 

a )  a citação do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, na
pessoa de seu Procurador Geral do Estado, para que responda
aos termos da presente ação, querendo, no prazo legal,  sob
pena de revelia; 

b  ) a  procedência  da  presente  ação,  confirmando-se  os
pedidos postos na tutela antecipada, a fim de que seja o ente
federativo  demandado  condenado  ao  cumprimento  das
obrigações de fazer e de não fazer a seguir descritas:

b.1) obter  a  aprovação  prévia  do projeto  de  reforma  do
Laboratório Regional de Mossoró, em andamento naquele
órgão, para a devida avaliação e licenciamento da execução
da obra, na forma da Resolução RDC-ANVISA nº 50, de 21 de
fevereiro  de  2002  e  do  art.  10,  inciso  II,  da  Lei  Federal  nº
6.437/77,  devendo  abster-se  de  iniciar  a  execução  do
referido projeto sem que este esteja devidamente aprovado
pela SUVISA/RN;

b.2) adotar  as  medidas  administrativas  necessárias  à
resolução  das  irregularidades  apontadas  nos  relatórios,
pareceres e  inspeções colacionados às fls.  06-15,  37-45,
49-50,  70-80 dos  autos  do ICP nº  06.2010.000222-4-1ªPJM,
relativamente  às  condições  dos  serviços  e  atividades
desenvolvidas  no  Laboratório  Regional  de  Mossoró,
promovendo a necessária adequação das instalações físicas
do  laboratório  às  prescrições  normativas  pertinentes,



adquirindo  novos equipamentos para os diversos setores
do  laboratório,  substituindo  os  equipamentos  defeituosos,
obsoletos ou inadequados e adquirindo os que se encontrem
em falta,  provendo o normal abastecimento do laboratório,
mediante a aquisição dos materiais faltantes naquela unidade
laboratorial,  devendo  ainda  adquirir  novos  móveis  e
utensílios  para  os  diversos  setores,  substituindo  os
defeituosos, obsoletos ou inadequados e adquirindo os que se
encontrem em falta, e, por fim, adotando as normas e rotinas
de  procedimentos  preconizadas  na  legislação  sanitária
para  o  funcionamento  de  estabelecimentos  de  saúde  e
para a prestação dos serviços correspondentes, mediante a
contínua  elaboração,  atualização,  implantação  e
fiscalização do cumprimento dos atos normativos internos
necessários; 

b.3)  adotar  as  medidas  administrativas  necessárias  à
obtenção de alvará de funcionamento do Hospital Regional
Tarcísio  Maia,  perante  o  órgão  competente  de  vigilância
sanitária;

c )  seja arbitrada multa diária em desfavor do Erário Público
Estadual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente na
hipótese  de  descumprimento  da  decisão,  como  forma  de
coerção ao ente público para obtenção do resultado específico
pretendido, a teor do que preceituam os arts. 84, §§ 4º e 5º da
Lei  nº  8.078/90  (aplicável  à  ação  civil  pública  por  força  da
subsidiariedade do art. 21 da Lei nº 7.347/85), e 497 do NCPC,
a ser revertida para o Fundo Federal de Direitos Difusos, e sem
prejuízo  de  outras  providências  que  assegurem  o  resultado
prático equivalente ao do adimplemento; 

d ) no caso do Estado do Rio Grande do Norte vir a alegar que
não dispõe de dotação orçamentária para o cumprimento da
decisão  judicial  ora  pleiteada,  que  seja  determinada  a
transferência de verbas referentes à propaganda institucional
ou  de  setores  não  prioritários  da  Administração  Pública,
alocando-as no Fundo Estadual de Saúde, após informação da
SESAP-RN sobre o montante necessário para cumprimento da
determinação judicial; 

e ) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros
encargos, à vista do disposto artigo 18 da Lei nº 7.347/85; 

f  ) a  intimação  pessoal  deste  órgão  ministerial  dos  atos  e
termos  processuais,  na  forma  da  lei,  mediante  entrega  dos
autos com vista na sede do Ministério Público nesta Comarca
(arts. 180, do NCPC, e 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 – Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público);



g  ) a  produção  de  todo  o  gênero  de  provas  em  direito
admitidas,  especialmente  a  testemunhal,  inspeção  judicial  e
perícias. 

O valor da causa, apesar de inestimável, é atribuído na ordem
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Neste Termos,
Pede Deferimento.

Mossoró, 25 de abril de 2017.

WILKSON VIEIRA BARBOSA SILVA

Promotor de Justiça

* Em anexo: 

- Inquérito Civil Público nº 06.2010.0000222-4-1ªPJM (com 115 fls. numeradas).
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