
Portaria MPF/PR/ES/CVSC nº 409, de 16 de dezembro de 2014

(Etiqueta PR-ES-00039031/2014)

Instaura Inquérito Civil Público para fiscalizar a  
atuação do COREN sobre o movimento paredista  
no HUCAM e possíveis infrações éticas por parte  
dos profissionais de enfermagem.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador 

da República infra-assinado, com base nas suas atribuições constitucionais, legais 

e  regulamentares  e,  especialmente,  com  fulcro  nos  artigos  127  e  129  da 

Constituição da República, e artigos 5º inciso I, h, e 6º, inciso VII,  d, da Lei 

complementar nº 75/1993:

CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a adequada e 

eficaz prestação dos serviços públicos em geral (Lei 8.078/90, art. 6º, inc. X) e 

ser  de  responsabilidade  do  Estado  a  promoção  da  defesa  do  consumidor 

(Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXII);

CONSIDERANDO que  incumbe  aos  servidores  públicos  agir  em 

consonância com os princípios que regem a Administração Pública previstos no 

art.  37  da  Constituição  da  República,  como  a  legalidade,  impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência;

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da  Constituição 

da  República  ser  função  institucional  do  Ministério  Público  “zelar  pelo  efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
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assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  a  sua 

garantia”;

CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de 

recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como 

o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX);

CONSIDERANDO  que a saúde é direito social constitucionalmente 

reconhecido (art. 6º da CF/88), e são de relevância pública as ações e serviços de 

saúde (art. 197, CF/88);

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para 

a atividade de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 8.142/90;

CONSIDERANDO que na análise da decisium que decretou a greve 

ilegal, EDcl na Petição 10.536-DF do STJ, verificou-se que o i. Ministro Napoleão 

Nunes  Maia  Filho  proibiu,  expressamente,  “que  sejam  efetuados  quaisquer 

descontos nas folhas de pagamento do Servidores Públicos referentes aos dias 

computados como de greve, bem como que sejam anotados os respectivos dias 

como faltas injustificadas”;

CONSIDERANDO que  o  presente  procedimento  que  tem  como 

ementa “Monitorar  o  movimento  tendente  à  greve  dos  servidores  do HUCAM 

promovido pelo SINTUFES visando minorar os prejuízos aos pacientes do Sistema 

Único de Saúde” perdeu parte de seu objeto, restando tão somente averiguar se 

foram  obedecidos  os  patamares  mínimos  de  pessoal  para  manutenção  da 

atividade hospitalar, além de acompanhar a conclusão do Processo Administrativo 

143/2014 instaurado pelo Conselho Regional de Enfermagem que apura possíveis 
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infrações éticas por parte dos profissionais daquela categoria;

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os 

direitos  constitucionais  e  legais  mencionados  e,  especialmente,  resguardar  o 

direito dos usuários do sistema público de saúde resolve converter o presente 

PP/PR/ES  nº  1.17.000.000308/2014-14  em  Inquérito  Civil  Público para 

orientar  a  atuação  do  MPF,  com  vistas  a  eventuais  medidas  judiciais  ou 

extrajudiciais.

1. Designo como Secretária deste ICP (Portaria CNMP nº 

23,  de  17/09/2007,  art.  4º,  V)  a  servidora  Carla  

Gadelha Xavier, lotada neste gabinete;

2. Publique-se a presente portaria no Diário Oficial, em  

atenção ao art.  4º, VI,  da Portaria CNMP nº 23, de  

17/09/2007;

3. Oficie-se ao COREN para que apresente relatório final  

do Processo Administrativo nº 143/2014;

4. Desmembre-se em novo Procedimento Preparatório que 

será instruído pelas fls. 71/72, sob a ementa: “Apura  

possível  descumprimento  da  carga  horária  pelos  

servidores do HUCAM”

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA
Procurador da República

Publicado no D  MPFe, Extrajudicial de 16/12/2014, p. 19.  
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