
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Rua dos Pinheiros, s/nº Loteamento Bairro S. Francisco – São Luís-MA.
Fone: (98) 3219.19042 ou (98) 3219.1836

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  VARA  DE  DIREITOS
DIFUSOS E COLETIVOS DA COMARCA DE SÃO LUÍS

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça in

fine firmado,  com  base  no  disposto  nos  artigos  127,  II  e  129,  inciso  II,  III  e  IX,  da

Constituição Federal,  artigos 25,  IV, “a”,  e 27,  incisos I  e II,  da Lei  n.º  8.625, de 12 de

fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), combinado com a Lei n.º

7.347/85 (Lei  da Ação Civil  Pública)  e  no artigo 461 do Código de Processo Civil  vem

ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face  do Município  de São Luís/MA, pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  CGC

06307102-0001-30, com sede na Praça D. Pedro II, s/nº, PALÁCIO DE LA RAVARDIÈRE,

Centro, nesta cidade, a ser citado na pessoa do Procurador-Geral do Município de São Luís,

Dr.  MARCOS LUÍS BRAIDE RIBEIRO SIMÕES,  a fim de garantir o fornecimento de

próteses a pessoas com deficiência, pelos fatos e fundamentos jurídicos que seguem:
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1. DOS FATOS

Em  29  de  setembro  de  2014  foi  instaurado  na  14ª  Promotoria  de  Justiça

Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência o Procedimento Preparatório

nº   017277-500/2014, versando sobre a omissão da Secretária Municipal de Saúde quanto ao

fornecimento de prótese ao Sr. (1), pessoa amputada, conforme demonstram os autos anexos;

a essa demanda outras quatro foram apresentadas nesta Promotoria de Justiça Especializada,

protocoladas sob  os nºs x, xx, xxx, xxx, todas instruindo a presente ação.

De acordo com as reclamações apresentadas, os demandantes (1), (2), (3), (4) e

(5)  solicitaram nos  anos  de  2011,  2012,  2013 e  2015  a  dispensação  de  próteses  junto  à

Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUS. Contudo,  decorridos  mais  de  3  (três)  anos,  o

Município de São Luís até hoje não forneceu as próteses de que necessitam os autores, não

havendo  qualquer  justificativa  legal  ou  moral  plausível  para  tanto  desrespeito  ao  direito

fundamental  dos  requerentes,  pessoas  necessitadas  e  que  sobrevivem  com  enormes

dificuldades. 

Consta  nos  autos  que,  após  a  realização  do  cadastro  junto  à  SEMUS,  os

solicitantes retornaram à administração municipal a fim de solicitar informações sobre a data

da provável entrega. Entretanto, a única resposta que obtiveram é que deveriam aguardar o

fim de processo licitatório supostamente já deflagrado.

Sem  nenhuma  perspectiva  de  recebimento  do  material  solicitado,  em  24  de

setembro de 2014, o primeiro requerente, (1), compareceu ao Ministério Público Estadual e

solicitou providências para garantir o direito pleiteado junto ao Município de São Luís, sendo

que  a  iniciativa  desse  demandante  foi  seguida  pelos  demais  requerentes  nos  meses

subsequentes, de acordo com o que está registrado nos autos instrutórios anexos.

No  sentido  de  melhor  apurar  os  fatos,  esta  Promotoria  de  Justiça  oficiou  à

Secretaria  Municipal  de  Saúde,  requisitando  informações  acerca  da  entrega  das  próteses

requeridas por (1), (2), (3) E (4), obtendo como resposta da Secretaria Municipal de Saúde as

informações consignadas no ofício nº 2562/2014-GAB/SEMUS, datado de 16 de dezembro de
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2014,  de  que  o  Senhor  (1)  havia  sido  contemplado  e  de  que  os  demais  pedidos  seriam

atendidos por meio das licitações seguintes, fato, porém, não confirmado até a presente data.

Dessa  forma,  apurou-se,  via  Procedimentos  Administrativos  anexos,  que  o

município  de  São  Luís  não  vem  cumprindo  suas  obrigações  para  com  a  pessoa  com

deficiência,  negando-lhe  direitos  fundamentais  como  saúde,  ir  e  vir,  dignidade  etc.,

solenemente   insculpidos na Constituição Federal.

Cabe esclarecer que os requerentes são pessoas hipossuficientes e não dispõem de

recursos para adquirirem as próteses das quais necessitam, não sendo justo que sofram ilegal e

imoral violação de seus direitos por conta da insensibilidade ou falta incompetência de gestor

municipal, que não consegue finalizar processo licitatório aparentemente eterno, limitando-se

a enviar informações meramente evasivas a respeito, descumprindo seu dever constitucional

de zelar pela saúde de seus cidadãos.

Numa derradeira  tentativa,  esta  Promotoria  de  Justiça  manteve  contato  com a

Procuradoria Municipal a fim de encontrar uma solução para o impasse; porém a Procuradoria

também quedou-se inerte, sem apresentar qualquer providência prática para solução efetiva

dos casos apresentados.

Ante a omissão da Administração Municipal, todas as pessoas com deficiência que

necessitam  de  próteses  vêm  sofrendo  sérias  restrições  de  acesso  ao  equipamento  de

locomoção  pleiteado,  o  que  representa  grande  risco  de  dano  irreparável  ao  direitos

fundamentais à vida, saúde,  ir e vir e à dignidade da pessoa humana, não restando outra

alternativa a esta Promotoria de Justiça Especializada a não ser ajuizar a presente demanda.

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

No que se refere à obrigação do Município de São Luís,  a Constituição Federal

estabelece  no  artigo  196  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado.  Portanto,  a

responsabilidade  é  solidária,  podendo  qualquer  ente  estatal  assumir  o  polo  passivo  das

demandas relacionadas à saúde.      

Nesse sentido é a jurisprudência do STF.
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
À  SAÚDE.  SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO
PODER  PÚBLICO.  PRECEDENTES.  A  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal  Federal  é firme no sentido de que,  apesar do caráter  meramente
programático atribuído ao art.  196 da Constituição Federal,  o Estado não
pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito
à  saúde  dos  cidadãos.  O  fornecimento  gratuito  de  tratamentos  e
medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação
solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer
deles,  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios (Tema  793).  O
Supremo Tribunal Federal  tem se orientado no sentido de ser possível  ao
Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na
lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que
não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.
Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da
necessidade  de  tratamento  não  previsto  pelo  SUS  faz-se  necessário  o
reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste
momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(grifou-se).1

Importante frisar que os entes federativos (Estado do Maranhão e Município de

São Luís) firmaram acordou entre si, através do Programa de Pactuação Integrada-2004, no

sentido  de  que  os  recursos  do  Governo  Federal  referentes  a  órteses  e  próteses  seriam

destinados ao Município de São Luís, ficando sob responsabilidade deste a entrega das órteses

e próteses a pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção.

Dessa forma, é indiscutível a obrigação do gestor municipal quanto à dispensação

de órteses e próteses, necessárias à recuperação e à reabilitação das pessoas portadoras de

deficiência; e, no caso concreto, não tem havido dispensação de próteses pelo requerido.

3. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A Constituição Federal, em seu art. 127, elevou o Ministério Público à condição

de órgão essencial à justiça, atribuindo-lhe, como poder/dever a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

1 RE  831385  AgR,  Relator(a):  Min.  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  julgado  em  17/03/2015,  Processo
Eletrônico DJe-063 Divulg 31-03-2015 Public 06-04-2015. 

"2015 – Ano Internacional da Luz” 

                                                                                                                                                              4



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
14ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Rua dos Pinheiros, s/nº Loteamento Bairro S. Francisco – São Luís-MA.
Fone: (98) 3219.19042 ou (98) 3219.1836

Para  tanto,  conferiu  legitimidade  processual  ao  Ministério  Público  para  a

propositura da ação civil pública, destinada à proteção dos interesses individuais homogêneos,

difusos e coletivos. 

A propósito, transcreve-se in verbis o art. 129, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;

Ainda no tocante à matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse

sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROTEÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL OU
SENSORIAL. SUJEITOS HIPERVULNERÁVEIS. fornecimento de prótese
auditiva.  Ministério PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA ad causam.  LEI
7.347/85 E LEI 7.853/89.
...
13.  O  Ministério  Público  possui  legitimidade  para  defesa  dos  direitos
individuais  indisponíveis,  mesmo  quando  a  ação  vise  à  tutela  de  pessoa
individualmente considerada. Precedentes do STJ.
14.  Deve-se,  concluir,  por  conseguinte,  pela  legitimidade  do  Ministério
Público para ajuizar, na hipótese dos autos, Ação Civil Pública com o intuito
de garantir fornecimento de prótese auditiva a portador de deficiência.
15. Recurso Especial não provido.”

Sendo assim, é dever do Ministério Público, em fiscalização ao cumprimento da

lei  e  defesa  de  direitos  individuais  indisponíveis,  ingressar  em juízo;  razão  pela  qual  se

demonstra a legitimidade deste órgão ministerial para a propositura da presente ação, citando-

se, para tanto, os referidos artigos 25, IV, “a”, e 27, I e II da Lei n.º 8.625/93.

4. DOS REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR

O art. 273 do Código de Processo Civil permite que o Juiz, a requerimento da

parte, antecipe, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, desde que, existindo

prova inequívoca,  convença-se da verossimilhança da alegação, atendidos os requisitos do

inciso, I ou do inciso II, do referido artigo.
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Assim,  o  instituto  da  antecipação  de  tutela  foi  idealizado  para  garantir  a

efetividade do processo, pois parte do pressuposto de que justiça tardia não é justiça.

No vertente caso, diante da relevância dos direitos a serem tutelados, notadamente

os  direitos  fundamentais  à  saúde  e  à  vida  digna,  necessário  se  faz  a  utilização  desse

instrumento  processual,  ainda  mais  porque  estão  presentes  os  requisitos  ensejadores  da

concessão da referida tutela de urgência.

A verossimilhança da alegação e existência de prova inequívoca estão fartamente

demonstrados, tendo em vista que as pessoas com deficiência possuem o direito fundamental

à saúde e o Município de São Luís tem o dever de assegurar referido direito, embora insista

em não cumprir com sua obrigação legal.

O fundado receio de dano irreparável também está presente, pois a demora  ilegal

em atender  aos  pedidos  dos  requerentes  representa  cerceamento  diário  de  vários  direitos

fundamentais, o que configura concreto risco de irreparabilidade dos danos ocorridos ou que

venham a ocorrer, caso perdure a situação de negação de acesso às próteses requeridas pelas

pessoas com deficiência.

Quanto  ao  requisito  da  não-configuração  do  perigo  de  irreversibilidade,  a

jurisprudência  pátria  mais  recente  e  abalizada  é  uníssona  em  relação  ao  cabimento  de

antecipação  de  tutela  nos  processo  em  que  se  busca  a  tutela  jurisdicional  de  direito

fundamental, principalmente o direito à saúde.

5. DO MÉRITO DA CAUSA

A  inércia  da  autoridade  administrativa,  deixando  de  executar  determinada

prestação de serviço a que por lei está obrigado, lesa o patrimônio jurídico individual, a par de

violar toda a legislação acima explicitada, notadamente as disposições do art. 2º do Decreto

Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999: 

Cabe  aos  órgãos  e  às  entidades  do  Poder  Público  assegurar  à  pessoa
portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao
lazer,  à previdência social,  à assistência social, ao transporte, à edificação
pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de
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outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.

Ademais, ao assim agir, está também a afrontar disposição da Lei nº 8.429/92,
notadamente o artigo 11, que assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e
lealdade às instituições, e notadamente:
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;[...]

É indubitável que o art.  6º da Constituição Federal de 1988 atribui à saúde  o

status de direito social fundamental, conferindo à União, estados e municípios o dever de

cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, II, da CF de 1988). 

Além disso, o princípio da eficiência foi introduzido em nossa Constituição pela

Emenda Constitucional   nº  19/98 como forma de garantir  que os  serviços prestados pelo

Estado sejam de qualidade, atentando-se ainda para a produtividade e a economicidade. 

Conclui-se,  desse  modo,  que  o  principio  da  eficiência  foi  incluído  entre   os

princípios  constitucionais,  aplicáveis  às  atividades  da  administração  pública,  para  que  o

administrador  possa  adquirir  consciência  de  que  devem ser  respeitados  os  parâmetros  da

presteza, perfeição e rendimento, bem como os limites da lei, tendo como objetivo alcançar

uma finalidade pública, que atenda aos interesses dos cidadão, principalmente os da pessoa

com deficiência, merecedora de tratamento diferenciado.

 

6. DOS PEDIDOS

Ante o exposto nas linhas gerais acima, este órgão ministerial requer de Vossa

Excelência o que segue:

1)  seja  deferida,  “inaudita  altera  pars”,  a  MEDIDA LIMINAR requerida  na

presente ação, obrigando o Município de São Luís a adquirir e a entregar, no prazo de 45

(quarenta e cinco) dias, próteses aos Senhores (1), (2), (3), (4), (5) e  a todos os requerentes

atualmente  inscritos  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  para  recebimento  de
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próteses, ou que venham a se inscrever até o dia 31 de dezembro de 2015, sob pena de

pagamento de multa por dia de atraso no fornecimento de cada prótese solicitada, sem

prejuízo de outras providências tendentes ao cumprimento da ordem judicial;

2) o Município de São Luís seja citado, na figura do Procurador-Geral do

Estado, Dr. MARCOS LUÍS BRAIDE RIBEIRO SIMÕES, para se ver processar até final

condenação;

3) ao final da instrução processual seja julgada procedente a presente ação

para condenar em definitivo o réu a disponibilizar e a dispensar as próteses necessárias aos

Senhores (1), (2), (3), (4) e (5),  bem como a todos os pacientes atualmente inscritos, ou

que venham a se inscrever até  o dia 31 de dezembro de  2015,  perante  a  Secretaria

Municipal de Saúde para o recebimento dos referidos equipamentos, no prazo máximo

de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de pagamento de multa por cada dia de atraso no

fornecimento de cada prótese solicitada, sem prejuízo de outras providências tendentes

ao cumprimento da ordem judicial.

Protesta-se provar o alegado por todos os meios admitidos em direito.

Dá-se à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), apenas para efeitos

fiscais.

São Luís, 03 de novembro de 2015.

Ronald Pereira dos Santos
Promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça Especializada

(1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência).
ROL DE TESTEMUNHAS:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) . 

São Luís, 03 de novembro de 2015.
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Ronald Pereira dos Santos
Promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça Especializada

(1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência).
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