
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
14ª Promotoria de Justiça Especializada 

( 1ª Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência)
Rua dos Pinheiros- Lotes de 12 a 15 – Gleba- A

Jardim Renascença – São Francisco – SALA - 04

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  VARA  DE  INTERESSES

DIFUSOS E COLETIVOS DA COMARCA DE SÃO LUÍS – MA.

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

firmado, com base no disposto nos artigos 127 e 129, inciso 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),

vem ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

em face do Município de São Luís, pessoa jurídica de direito público interno, CGC 06354468-60,

com sede na Avenida Euclides Figueiredo, s/n., Calhau, nesta cidade,  a ser citado na pessoa do

Procurador-Geral do Município, com endereço na Praça João Lisboa, nº. 66, Centro, São Luís-

MA, telefone: 3212-6257, a fim de garantir o fornecimento de prótese transfemular modular em

titânio a  EDMILSON  REIS  SÁ, residente  na  Avenida  Amália  Saldanha,  nº  58,  Bairro

Coroadinho (em frente  ao  campo de  futebol),  nesta  capital,  telefone:  3271-6707/  9611-8485,

pessoa com deficiência, conforme comprovam os receituários anexos de fls. 09/10, pelos fatos e

fundamentos jurídicos que seguem:
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1. DOS FATOS

No dia 21 de setembro de 2011 chegou ao conhecimento da 11ª Promotoria de Justiça

Especializada na Defesa da Pessoa com Deficiência que  EDMILSON REIS SÁ,  pessoa com

deficiência, teria solicitado, desde o dia 10/02/2011 (fls. 11), à Secretaria Municipal da Saúde –

SEMUS prótese transfemular modular em titânio, mas até o presente momento não logrou êxito.

Instada  por  esta  Promotoria  de  Justiça  Especializada  a  se  manifestar  sobre  as

alegações do requerente, a Secretaria Municipal de Saúde manteve-se inerte, não encaminhando

nenhuma resposta aos ofícios nº. 308/2012-11ª PPD, datado de 05 de junho de 2012 (fls. 13), e nº.

386/2012-11ª PPD, datado de 08 de julho de 2012 (fls.16), desta Especializada, manifestando-se

somente após o envio do terceiro ofício, o de nº 464/2012-11ª PPD, datado de 20 de agosto de

2012 (fls. 18), tendo informado que 

[...]“o  respectivo  processo  de  compra  está  em  andamento,  sendo  que  foi

solicitado o comparecimento do usuário junto ao fornecedor para a retirada das

medidas  necessárias para a confecção da referida prótese,  conforme dados da

Coordenação  de  Órtese  e  Prótese  desta  SEMUS”[...]  (Ofício  nº  1934/2012-

GAB/SEMUS, fls. 20 dos autos).

Esta Promotoria de Justiça expediu novo ofício, o de nº 689/2012, de 21/11/2012 (fls.

23),  em que reiterou o pedido de fornecimento  da prótese e solicitou  informações  acerca do

processo formalizado para aquisição do material, bem como sobre o prazo para o atendimento do

pedido.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Ofício nº 2481/2012 –

GAB/SEMUS (fls. 25), encaminhou manifestação da Coordenação de Órtese e Prótese que se

reportou ao memo nº 036, emanado do Gabinete da SEMUS, contendo a informação de que “não
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há mais tempo hábil para a conclusão dos atos licitatórios dentro do exercício financeiro vigente

para a aquisição de próteses (…) (fls. 26)”.

Esta Promotoria de Justiça, por meio do ofício 040/2014 – 14ª PPD (fls. 30),

datado de 26/02/2014, reiterou os expedientes anteriores e requisitou a entrega da referida prótese

em 30 (trinta) dias ao Sr. EDMILSON REIS SÁ.

Em  resposta,  a  SEMUS  informou  o  fracasso  do  processo  licitatório  nº

1228/2013 para aquisição da prótese e a abertura de novo processo licitatório (nº 682/2014), bem

como sobre “negociação de parceria com o Hospital Universitário, de modo a sanar as pendências

dessas solicitações” (fls. 32). 

Ante  a  injustificada  demora  no  fornecimento  da  prótese  pela  Secretaria

Municipal da Saúde – SEMUS, decorrente da falta de planejamento e de boa gestão, o requerente,

que é pessoa com deficiência física, vem sofrendo sérias restrições em seus direitos fundamentais,

notadamente  o  de  locomoção,  sobretudo  porque  depende  da  prótese  para  desenvolver  suas

atividades laborais.

2. DO DIREITO

2.1 DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DA

AÇÃO

O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preceitua que “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”.

Diante  do  exposto,  o  Município  tem  obrigação  constitucional  e  legal  de

fornecer a prótese transfemular modular em titânio ao  paciente  com deficiência,  sendo que a

recusa  desse dever  configura indiscutível  lesão  a  direito  fundamental  individual  indisponível,

além de ato atentatório à dignidade da pessoa humana.
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Sendo  assim,  é  dever  do  Parquet,  no  exercício  da  tutela  de  tais  direitos,

ingressar em juízo, buscando a prestação jurisdicional para restauração  in concreto do feixe de

direitos fundamentais  garantidos pelo nosso Estado Democrático de Direito, razão pela qual é

inequívoca a legitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação, frisando-se

mais uma vez os artigos 25, IV, “a”, e 27, I e II, da Lei n.º 8.625/93.

Referido  entendimento  é  ratificado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ipsi

literis:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.

FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  A  MENOR

CARENTE.  DIREITO  À  SAÚDE.  DIREITO  INDIVIDUAL

INDISPONÍVEL.  LEGITIMAÇÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO.  ART.  127  DA  CF/88.

PRECEDENTES.

1. O Ministério Público possui legitimidade para defesa dos

direitos individuais indisponíveis, mesmo quando a ação vise

à tutela de pessoa  individualmente considerada. 

2.  O artigo 127 da Constituição,  que atribui  ao Ministério

Público  a  incumbência  de  defender  interesses  individuais

indisponíveis, contém norma auto-aplicável, inclusive no que

se refere à legitimação para atuar em juízo.

3.  Tem  natureza  de  interesse  indisponível  a  tutela

jurisdicional do direito à vida e à saúde de que tratam os arts.

5º, caput e 196 da Constituição, em favor de menor carente

que necessita de medicamento. A legitimidade ativa, portanto,

se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais

homogêneos, mas sim por se tratar de interesses individuais

indisponíveis. Precedentes: EREsp 734493/RS, 1ª Seção, DJ

de  16.10.2006;  REsp  826641/RS,  1ª  Turma,  de  minha
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relatoria, DJ de 30.06.2006; REsp 716.512/RS, 1ª Turma, Rel.

Min. Luiz Fux, DJ de 14.11.2005; EDcl no REsp 662.033/RS,

1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 13.06.2005; REsp

856194/RS,  2ª  T.,  Ministro  Humberto  Martins,  DJ  de

22.09.2006,  REsp  688052/RS,  2ª  T.,  Ministro  Humberto

Martins, DJ de 17.08.2006.

4. Embargos de divergência não providos. (Embargos

de Divergência em Resp. nº. 819.010 – SP, STJ, Rel. Ministra

Eliana Calmon, Dje 29.09.2008)

Em face  do  exposto,  é  cediço  que  Ministério  Público  possui  legitimidade  para  a

propositura da vertente ação.

2.2 DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA

Nos  últimos  anos,  o  sistema  processualista  pátrio  vem  passando  por  diversas

microrreformas, buscando atingir maior efetividade da tutela jurisdicional e aumentar a celeridade

dos processos judiciais.

Como exemplo  das inovações  legislativas  nesse sentido,  cite-se a introdução,  pela

Emenda Constitucional nº. 45, do inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição Federal, que assegura

o  direito  fundamental  à  razoável  duração  do  processo  e  aos  meios  que  garantam  a

celeridade de sua tramitação, e a redação do art. 273 do Código de Processo Civil, que permite

ao juiz, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida,

existindo prova inequívoca e se convença da verossimilhança da alegação, atendidos os requisitos

do inciso I ou do inciso II do referido artigo.

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

da referida tutela de urgência.

A  verossimilhança  da  alegação  e  a  existência  de  prova  inequívoca  estão

fartamente  demonstradas,  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, tendo

este ente federativo se recusado a cumprir referida obrigação.

O fundado receio de dano irreparável também é visível, pois a demora do litígio

consiste no cerceamento diário do direito à saúde do deficiente físico, além de representar risco de

dano irreparável a direito  fundamental,  caso continue a ser privado do uso da prótese de que

necessita,  podendo  resultar  em  grave  lesão  física  e  maior  dano  à  saúde  dessa  pessoa  com

deficiência.

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

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

de tutela nos processos em que se busca a tutela jurisdicional do direito fundamental à saúde:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE

OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  FALTA  DE  MOTIVAÇÃO  NO

ACÓRDÃO  A  QUO.  PRESCRIÇÃO.  TABELA.  SERVIÇO

MÉDICO-HOSPITALAR.  SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  –  SUS.

CONVERSÃO  DE  VALORES  EM  CRUZEIROS  REAIS  PELO

FATOR  2.750.  PORTARIA  MS  Nº  86/94.  IMPLANTAÇÃO  DO

PLANO REAL. PRECEDENTES.

1. Recurso especial contra acórdão que apreciou ação ordinária de

cobrança  relativa  ao  pagamento  de  diferenças  decorrentes  da

conversão das tabelas de preços do Sistema Único de Saúde - SUS

– quando da implantação do Plano Real.

2.  Decisão  a  quo  clara  e  nítida,  sem  omissões,  obscuridades,

contradições  ou  ausência  de  motivação.  O  não-acatamento  das

teses do recurso não implica cerceamento de defesa. Ao juiz cabe
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apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide.

Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes,

mas sim com seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos,

provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que

entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de embargos

declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso

na instância especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa ao

art. 535, I e II, do CPC quando a matéria é abordada no aresto a

quo.

3. O art. 1º do DL nº 20.910/32, não cuida de direitos que renascem

em prestações sucessivas.  Prescrição que se verifica apenas com

relação às parcelas vencidas antes dos cinco anos da propositura

de demanda,  não sendo o caso de atingir  o fundo de direito  da

ação.

4.  “A prescrição  contra  a  Fazenda Pública  ocorre  no  prazo  de

cinco anos, atingindo, destarte, os valores devidos anteriormente a

esse  lapso temporal.  Em se tratando de pagamento por  serviços

prestados,  a  prescrição  não  atingiu,  nem  poderia  atingir,  as

prestações que correspondem a serviços prestados no período de

cinco  anos  imediatamente  anterior  à  propositura  da  demanda”

(REsp nº 529550/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki). Entretanto,

frise-se que não é o caso de se atingir o fundo de direito da ação.

5. Direito das instituições conveniadas com o SUS à conversão dos

valores constantes da Portaria MS nº 86/94 em reais, mediante a

aplicação do fator 2.750.

6. Interesse relacionado com a saúde. Inexistência de satisfação

plena e de irreversibilidade, sendo inaplicáveis à espécie as Leis

nºs 5.021/66, 8.437/92 e 9.494/97.
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7. Os serviços de natureza médico-hospitalar e vinculados ao SUS

são  prestados  no  contexto  de  relação  contratual  e  mediante

pagamento na forma de tabela previamente fixada.

8.  Quando  da  implantação  do  Plano  Real,  que  implicava  a

conversão de cruzeiros reais para reais, esta deveria ser realizada

inclusive no tocante aos valores dos serviços tabelados no âmbito

do SUS, através da paridade de 1 para 2.750, consoante o previsto

no art. 1º, § 3º, da MP nº 542/94, sucessivamente reeditada e depois

convertida na Lei nº 9.069/95.

9. Descumprimento da paridade legal e conversão dos valores da

referida tabela,  impondo uma maior quantidade de cruzeiros reais

e  provocando  o  desequilíbrio  econômico-financeiro  da  relação

custo-benefício  antes  existente  entre  as  partes,  em  prejuízo  da

recorrida.

10. Precedentes das egrégias 1ª e 2ª Turmas desta Corte Superior.

11. Recurso não-provido.” (STJ, 1ª Turma, Rel. Min. José 

Delgado, Resp 998447/AL, DJ 19/12/2007, p.1188) (grifo nosso).

Portanto,  estão  presentes,  conforme  anteriormente  demonstrado,  os  requisitos

autorizadores da concessão de tutela antecipada.

2.3 DO MÉRITO DA CAUSA

A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e de vários Tribunais de

Justiça inclina-se no sentido de garantir aos hipossuficientes a assistência à saúde por meio da

rede de atendimento do Estado. Nessa obrigação inclui-se a disponibilização de medicamentos

e/ou produtos indispensáveis à manutenção da vida do paciente.

Nesse sentido:

STF:
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“(...)  o  acórdão  recorrido  está  em  sintonia  com  a

jurisprudência  deste  Tribunal  que,  em caso similar,  firmou

entendimento de que, tratando-se de paciente hipossuficiente,

o  Estado  tem  obrigação  de  fornecer-lhe  medicamentos

indispensáveis  de que necessita.  (AgR 616.551-6,  Min.  Rel.

Eros Grau, DJ 30.11.2007)”

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tomada em

decisões  de  ambas  as  suas  Turmas,  é  no  sentido  de  que,

tratando-se  de  paciente  hipossuficiente,  tem  o  Estado

obrigação de fornecer-lhe medicamentos. (AI-RE 273.042-4,

Min. Rel. Carlos Velloso, DJ 21.09.2001)”

TJPR:

“A  saúde da  população  é  dever  do  Estado  e  garantia  do

cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu

bem  estar.  Tal  garantia  abrange  o  direito  do  cidadão  ao

recebimento  de medicamentos,  inclusive  de forma gratuita,

desde  que  prescritos  por  profissional  médico  a  pessoa

hipossuficiente portadora de doença, desprovida de recursos

financeiros para custear o tratamento. (ApCvReex 0479511-3,

Rel. Des. Anny Mary Kuss, DJ 11.07.2008)”

Como se vê, além de a Constituição Federal, em seu art. 196, prescrever ser a saúde

direito de todos e dever do Estado, bem como a Lei Orgânica da Saúde, em seu art. 2º, declarar

ser a saúde direito fundamental do ser humano, devendo então o Estado propiciar as condições

indispensáveis  ao  seu  pleno  exercício,  a  própria  Corte  Suprema,  em  jurisprudência  firme,

asseverou essa  obrigação  do Estado em casos  análogos  ao  presente,  na  qual  estão  inseridos,

obviamente, todos os entes federativos.
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                    3. DOS PEDIDOS

Ante  o  exposto,  nas  linhas  gerais  acima,  o  Ministério  Público  requer  de  Vossa

Excelência o que segue:

1) seja  deferida,  “inaudita  altera  pars”,  a  tutela  antecipada  requerida  na

presente  ação,  obrigando o Município  de São Luís a  adquirir,  no prazo  de 72

(setenta  e  duas  horas), a  prótese de  que  o  deficiente  EDMILSON REIS SÁ

necessita;

2) a citação do município de São Luís, na pessoa de seu representante legal,

para contestar ou não a presente ação, sob pena de revelia;

3) seja estipulado multa  cominatória  diária  ao réu,  consoante prescrição do

artigo  461,  §  4º,  do  CPC,   no  valor  de  500,00  (quinhentos  reais),  ou  outro

montante a ser fixado por Vossa Excelência, por dia de não atendimento da ordem

judicial;

4) seja julgado procedente o presente pedido para que o município de São Luís

forneça a prótese requerida, tornando efetiva e definitiva a tutela antecipada.

Protesta-se provar as alegações acima através de todos os meios admitidos em direito.

Dá-se à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), apenas para efeitos fiscais.

São Luís-MA, 25 de abril de 2014.

       Ronald Pereira dos Santos

Promotor de Justiça da 11ª Promotoria de Justiça Especializada
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 na  Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
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