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MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

EDITAL 
 

Audiência Pública nº 001/2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte da Capital, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO a realização de Audiência Pública, no dia 07/08/2013, 
com início às 09 horas, e término às 12 horas no Auditório do 9º andar do 
Edifício-Sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 

 
Art. 1º. A referida Audiência será aberta a toda a sociedade e será 

presidida pelo Promotor de Justiça Rodrigo Terra. 
 

Dos objetivos 
 
Art. 2º. A presente audiência pública tem por objetivo promover a 

discussão, junto a especialistas, autoridades públicas e a sociedade civil, 
sobre os impactos positivos e negativos na hipótese do custeio, pelas 
operadoras de planos de saúde, do exame NAT (Teste de Ampliação e 
Detecção de Ácidos Nucléicos). 

 
Do procedimento 

 
Art. 3º. Aberta a audiência pelo presidente, caberá ao mesmo informar 

aos presentes o objeto de análise do procedimento administrativo 
respectivo, devendo constar as linhas de abordagem realizadas até aquela 
oportunidade, bem como as questões a serem debatidas na audiência. 

 
Art. 4º. Em um segundo momento, será dado à palavra aos 

convidados. 
 
§1º. Na entrada do espaço onde se realizará a audiência pública 

deverá o convidado se inscrever para fazer uso da palavra, fornecendo seu 
nome completo, qualificação e entidade a que pertence ou representa, se for 
o caso. 

 
§2º. Cada convidado terá o tempo de 10 (dez) minutos para 

manifestação, podendo ser ampliado ou reduzido de acordo com o número 
de convidados presentes. 

 
§3º. Encerradas as manifestações dos convidados, os demais 

participantes poderão realizar perguntas a eles, de maneira oral ou escrita, 
devendo manifestar sua intenção de fazê-la junto à mesa, no momento 
oportuno, informando seu nome, além da empresa ou instituição que 
representa, se for o caso. 
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§4º. As perguntas observarão a ordem seqüencial do registro da 
intenção para manifestação. 

 
§5º. Poderá o presidente restringir as manifestações em virtude do 

número de manifestantes. 
 
§6º. A manifestação dos convidados poderá ser feita por escrito, 

devendo ser entregue no momento especificado, constando nome do 
convidado, endereço, telefones de contato e e-mail, além da empresa ou 
instituição que representa, se for o caso. 

 
Art. 5º. A seguir, será dada a oportunidade da manifestação popular. 
 
§ 1º. Na entrada do espaço onde realizar-se-á a audiência pública 

deverá o interessado se inscrever para fazer uso da palavra, fornecendo seu 
nome completo, qualificação e entidade a que pertence ou representa, se for 
o caso. 

 
§2º. A mesa de inscrições estará disponível para a realização das 

mesmas a partir de 30 (trinta) minutos antes da hora designada para o início 
do evento, até posterior deliberação do presidente do ato. 

 
§3º. O tempo para manifestação oral será decidido na abertura da 

audiência pública, pelo seu presidente, em função do número de inscritos e 
da duração total do tempo de audiência. O tempo mínimo para cada inscrito 
deverá ser de 10 (dez) minutos, podendo ser reduzido ou ampliado, de 
acordo com a quantidade de interessados. 

 
§4º. A manifestação popular poderá ser feita por escrito, devendo ser 

entregue no momento especificado, constando nome do participante, 
endereço, telefones de contato e e-mail, além da empresa ou instituição que 
representa, se for o caso. 

 
Parágrafo único. Situações não previstas no procedimento da 

audiência pública serão resolvidas no curso dos trabalhos pelo presidente 
da mesa, em decisão oral, motivada e irrecorrível. 

 
Disposições Finais 

 
Art. 6º. A audiência pública poderá ser gravada e/ou filmada, através 

de meios eletrônicos, assegurando-se, aos interessados, neste caso, o 
direito à obtenção de uma cópia do que foi gravado, mediante o pagamento 
do custo de reprodução correspondente. 

 
Art. 7º. Da audiência pública será lavrada ata circunstanciada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua realização. 
 
§ 1º. A ata e seu extrato serão encaminhados ao Procurador-Geral de 

Justiça deste Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias após a sua 
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lavratura para fins de conhecimento, como previsto na Resolução nº 
82/2012, do CNMP. 

 
§2º. A ata, por extrato, será afixada na sede das Promotorias de 

Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor, assegurando-se aos 
inscritos e participantes a comunicação por meio eletrônico, no respectivo 
endereço cadastrado, na forma da Resolução nº 82/2012, do CNMP. 

 
§3º. O extrato da ata será encaminhado por meio eletrônico à 

Secretaria Geral da Procuradoria Geral de Justiça para publicação no sítio 
eletrônico do Ministério Público, no prazo do § 1º deste artigo. 

 
Art. 8º. As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações 

emitidas na audiência pública ou em decorrência desta terão caráter 
consultivo e não vinculante, destinando-se a subsidiar a atuação do Parquet, 
zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a participação popular na 
condução dos interesses públicos. 

 
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2013. 

 
RODRIGO TERRA 
Promotor de Justiça 

 


