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Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde Pública,  Sidney Domingos
Ferreira de Souza e Sr. Diretor-Geral do HJPB (Hospital Santa Catarina)

Urgente!

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL nº   003/2018/48PmJ  

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  por
intermédio da representante que esta subscreve, 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 nº 75/93, no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da
Lei  nº  8.625/93,  no  art.  69,  parágrafo  único,  alínea  "d",  da  Lei  Complementar
Estadual nº 141/96, na Resolução CNMP nº 164/2017, e, ainda,

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 a atenção materno infantil foi alçada a prioridade
constitucional, nos termos do artigo 227, I da Constituição Federal de 1988; 

Considerando que a Lei Complementar nº 75/93 estabeleceu, em seu
art. 6º, XX, caber ao Ministério Público da União expedir recomendações visando à
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável



para a adoção das providências cabíveis, disposição que é extensível ao Ministério
Público dos Estados por força do art. 80 da Lei nº 8.625/93;

Considerando que, para o exercício da função institucional prevista no
art.  129,  II,  a  Lei  nº  8.625/1993  estabelece  caber  ao  Ministério  Público  expedir
recomendações, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata,
assim como resposta por escrito (art. 27, par. ún, IV);

Considerando a  acentuada  utilidade  da  recomendação  para  a
autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa
é  incumbido  o  Ministério  Público,  sendo  importante  instrumento  de  redução  da
litigiosidade, e de ampliação do acesso à justiça em sua visão contemporânea;

Considerando a  conveniência  institucional  de  estimular  a  atuação
resolutiva e proativa dos membros do Ministério Público para promoção da justiça;

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 a atuação empreendida pela 48ª Promotoria de Justiça
de Natal mediante o presente inquérito civil, de investigar o possível fechamento da
Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Dr. José Pedro Bezerra por deficit
de médicos neonatologistas/pediatras para compor a escala do mês de dezembro, a
partir do dia 14/12/2018; e

Considerando a  informação colhida no referido inquérito,  de que o
número  de  médicos  neonatologistas/pediatras  do  hospital  só  é  suficiente  para
compor as escalas de plantão até 13/12/2018, restando descobertos os demais 18
(dezoito) dias do mês de dezembro;

Considerando,  ainda,  a  relevância  do  atendimento  ofertado  pelo
Hospital Dr. José Pedro Bezerra na área de terapia intensiva neonatal/pediátrica a
todo o Estado do Rio Grande do Norte, especialmente nos partos de alto risco, nos
quais é referência;

Considerando, que não há outras unidades estaduais que possam em
tão curto espaço de tempo receber toda a demanda que é diariamente encaminhada
para atendimento no Hospital Dr. José Pedro Bezerra;

Considerando,  que  a  Maternidade  Escola  Januário  Cicco  não  terá
condições de absorver toda a demanda, o que ocasionará danos incomensuráveis à
população que necessita do atendimento;



RECOMENDA ao Sr. Diretor-Geral do Hospital José Pedro Bezerra
(Hospital Santa Catarina) que se abstenha de suspender os serviços de qualquer
setor da unidade, sobretudo da atenção materno-infantil, até que a SESAP resolva a
situação da escala.

RECOMENDA,  ainda,  ao  Sr.  Secretário  de  Estado  da  Saúde
Pública, Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos que, de imediato, com
urgência, adote todas as providências necessárias para garantir a completude das
escalas da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Dr. José Pedro Bezerra,
sejam  elas  de  remanejamento  de  pessoal  de  outros  setores  ou  unidades,
renegociação  com médicos  cooperados,  nomeações  de  aprovados  no  concurso,
contratação  de  cunho  emergencial,  ou  outras  que,  com o  devido  fundamento
legal, possam ser feitas para imediata solução da problemática e continuidade do
funcionamento de todos os setores do atendimento materno-infantil e

Ao Sr. Secretário de Estado de Saúde Pública, diante da urgência
e  risco  de  perdas  de  vidas  de  gestantes  ou  neonatos,  c  oncedo  o  prazo  
improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas para que comunique a esta 48ª PmJ
quais as medidas foram adotadas.

Desde  já  adverte  que  a  não  observância  desta  Recomendação
implicará  na  adoção  das  medidas  cabíveis,  além  da  responsabilização
administrativa e por ações ou omissões que venham a ocasionar perdas de
vidas ou outros prejuízos à prestação do serviço na atenção materno-infantil ,
devendo  ser  encaminhadas  a  esta  48ª  Promotoria  de  Justiça  informações
pormenorizadas  quanto  à  adoção  das  medidas  administrativas  para  o  pleno
atendimento da presente recomendação, impreterivelmente ao final do prazo de 24
horas.

Publique-se e comunique-se, com urgência. 

Natal/RN, 11 de dezembro de 2018, às 08:21 horas.

Gilcilene da Costa de Sousa
Promotora de Justiça 

Raquel Batista de Ataíde Fagundes
Promotora de Justiça


