
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 26, DE 29 DE JANEIRO DE 2015

(CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO)
ref.: PP nº 1.26.000.002369/2014-07

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  da  Procuradora  da  República

signatária, com base no que preceituam o art. 129, II, da Constituição da República de 1988, o art.

6º,  VII,  alíneas  “a” a  “d”,  da  Lei  Complementar  n.º  75/93,  o  art.  5º  da  Resolução CSMPF nº

87/2006, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como

o  art.  4º  da  Resolução  CNPM nº  23,  de  17  de  setembro  de  2007,  do  Conselho  Nacional  do

Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a tutela

dos  direitos  individuais  homogêneos,  coletivos,  os  interesses  sociais  (art.  127  da  Constituição

Federal), bem como zelar pelo efetivo respeitos dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância

pública aos direitos assegurados na Constituição;

Considerando  que  o  Procedimento  Preparatório  n.  1.26.000.002369/2014-07  foi

instaurado  para  apurar  a  viabilidade  da  inclusão  do  Real  Hospital  Português  na  Central  de

Regulação de Leitos do Estado de Pernambuco, medida que poderia facilitar a comunicação entre

aquele nosocômio e a rede estadual de saúde, em especial no que se refere à disponibilização de

leitos;

Considerando que, no curso da instrução, adveio a notícia (f. 76-79) de que, além do

Real Hospital Português, outras entidades privadas (hospitais beneficentes, entidades filantrópicas)

associados ao Sistema Único de Saúde – SUS também não estão regulados e nem em processo de

regulação pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco;

Considerando a necessidade de promoção de novas diligências com vistas à elucidação

dos fatos;

RESOLVE  converter  o  Procedimento  Preparatório  nº  1.26.000.002369/2014-07  em

inquérito civil, determinando:
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1. Registro e autuação da presente portaria com este procedimento, assinalando como

objeto do inquérito civil: “apurar a notícia de que o Real Hospital Português e outras entidades

privadas associados ao Sistema Único de Saúde – SUS também não estão reguladas pela Secretaria

de Saúde do Estado de Pernambuco, por meio de sua Central de Regulação de Leitos, medida que

facilita a comunicação entre tais unidades e a rede estadual de saúde, em especial no que se refere à

disponibilização de leitos, conferindo agilidade à assistência aos pacientes”;

2. Remessa eletrônica de cópia da presente portaria à PFDC/MPF, nos termos do art. 6º

da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação no Diário Oficial da União

(art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF).

Como providência instrutória, determino a reiteração da requisição contida no Ofício nº

29/2015/PRPE/CGF.

A fim de serem observadas as regras do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e do art. 15

da Resolução nº 87 do CSMPF, deve-se realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano

para conclusão do presente inquérito civil – cuja data de encerramento deverá ser anotada na capa

dos autos, mediante certidão após o seu transcurso.

Cumpra-se

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO
Procuradora da República
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