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EXMO(A). SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA     VARA 

JUDICIAL DE COMARCA DE PERUÍBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela 

Promotora de Justiça que esta subscreve, com fundamento nos artigos 127 e 

129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 97, inciso I, da 

Constituição Estadual, na Lei 8.625/93, artigo 25, inciso IV, alínea “b”, e na 

Lei 7.347/85, artigo 1º, inciso IV, vem, respeitosamente, à presença de 

V.Exa., promover a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, observado o 

procedimento ordinário, com pedido de tutela antecipada, em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ nº 46.578.514/0001-20, com sede à Rua Nilo Soares 

Ferreira, nº 50, centro, nesta cidade, neste ato representado pela atual 

Prefeita Municipal em exercício, pelos motivos de fato e de direito a seguir 

expostos. 
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I- DOS FATOS 

Conforme demonstram os documentos integrantes do 

Inquérito Civil n. 14.0375.0001234/2013-0, diversas irregularidades foram 

apuradas no fornecimento de medicamentos pela rede de Saúde local. 

Diariamente cidadãos solicitam a intervenção da Promotoria 

de Justiça junto à Prefeitura Municipal de Peruíbe para a obtenção de 

medicamentos e insumos diversos, os quais a Secretaria de Saúde se nega a 

fornecer, conforme se observa em algumas fichas de atendimentos juntados 

a fls.104/122 do Inquérito Civil. 

A investigação ensejadora da presente ação apurou grande 

quantidade de casos ocorridos em Peruíbe relativos à falta de medicamentos. 

A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que são 

fornecidos pelo Município os medicamentos da lista anexada a fls. 38/42, 

considerados como medicamentos padronizados da rede básica de saúde, 

elencados pela Assistência à Saúde como os primordiais para o atendimento 

às necessidades dos cidaçãos, sendo entregues nas unidades de saúde aos 

pacientes em tratamento no município. 

Disse também que, quando há necessidade de medicamentos 

não inclusos na lista de padronização, o paciente pode requerer o 

medicamento através do programa de medicamentos de “alto custo” ou 

através de solicitação administrativa, cuja aquisição é feita mediante 

processo encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde. 

Apurou-se, por fim, que a dita padronização de medicamentos 

se efetivou através da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), 

aprovada pela Portaria nº 507/GM. 
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A Secretaria Estadual de Saúde informou que os serviços de 

saúde estão alocados na forma de blocos de financiamentos específico, nos 

termos das Portarias 204/2007 e 1555/2013 GM/MS (fls.70/71). 

Realizadas três (3) reuniões com o Secretário de Saúde, ficou 

demonstrado o desinteresse em firmar termo de ajustamento de conduta 

com o Ministério Público ou um protocolo de atendimento aos pacientes. 

Pela leitura dos autos, extrai-se o seguinte: 

a) Reiteradamente houve demora injustificada no 

fornecimento dos medicamentos e insumos padronizados, chegando a 

ponto de se interromper o provimento a pessoas cadastradas para o uso 

contínuo (hipótese em que não se pode falar em problemas orçamentários, 

uma vez que já era previsível a despesa com os referidos medicamentos). 

b) Ocasionalmente ocorre a demora excessiva dos 

procedimentos relativos ao cadastramento inicial de solicitantes de 

medicamentos de uso contínuo, o que atrasa em demasia o início do 

tratamento. 

c) Tem havido demora excessiva no processamento de pedidos 

de medicamentos que não pertencem à lista padronizada e dos denominados 

“de alto custo”. 

d) Não há negativa explícita e escrita aos munícipes por 

parte da Prefeitura de Peruíbe em fornecer os medicamentos solicitados e 

insumos. 

e) Recentemente, houve demora injustificada no 

fornecimento dos medicamentos (especialmente insulina) e insumos 

para o tratamento de diabetes. 
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Face o exposto, se percebe que a Prefeitura Municipal de 

Peruíbe não vem cumprindo seu dever de assegurar o fornecimento de 

medicamentos pontualmente, se furtando a garantir a saúde e vida da 

população. 

Assim, promove o Ministério Público a presente ação com a 

finalidade de condenar o Município a cumprir seu dever jurídico 

constitucionalmente instituído de garantir o fornecimento continuado de 

medicamentos e insumos a pessoas que deles necessitem, como forma de se 

realizar o direito à saúde. 

Conforme preleciona Wallace Paiva Martins Junior (Controle 

da Administração Pública pelo Ministério Público - Ministério Público 

Defensor do Povo, Ed. Juarez de Oliveira, 2002, p. 92): 

“O necessário, pois, é que o Ministério Público assuma com 

efetividade esta importante função para exigir da Administração 

Pública (e seus delegados) o efetivo respeito aos direitos 

constitucionalmente assegurados ao indivíduo, a uma 

coletividade ou a sociedade, dedicando-lhe organizada atenção 

e transparência.”. 

 

De referir-se que as narradas situações irregulares há muito 

tempo são do conhecimento da Prefeitura (inclusive pela própria existência 

de investigação pelo Ministério Público sobre este tema), mas a inércia e o 

descaso para com os problemas da saúde persistiram e persistem. 

Inegavelmente, se os problemas até agora não encontraram solução, é 

porque urge a solução judicial para a questão, como último e mais eficaz 

meio a tutelar os interesses dos destinatários dos serviços de saúde.  
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Necessário, pois, a intervenção do Poder Judiciário, para que 

a Prefeitura Municipal de Peruíbe exerça suas funções de acordo com a 

Constituição Federal e o ordenamento jurídico em vigor garantindo a saúde e 

a vida da população. 

 

II - DO DIREITO 

Conforme se extrai do artigo 196 da Constituição da 

República, é assegurado a todos o direito à saúde, corroborando tal 

dispositivo os artigo 6º, caput, e 194, todos da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Reza o artigo 196 da Carta Magna: 

“Art. 196. 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.” 

Por sua vez, enuncia o artigo 2º da Lei 8.080/90: 

“Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício”. 

 

Desta forma, sendo dever do Estado (latu sensu) garantir o 

direito à saúde, não há como o mesmo se furtar ao atendimento de tais 

normas, sendo imperativo o fornecimento dos medicamentos necessários a 

pessoas que não têm condições de adquiri-los. 
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Ressalte-se que as Constituições Federal e Estadual, bem 

como a legislação infraconstitucional dão ênfase à descentralização, e 

municipalização das ações e serviços públicos de saúde, constituindo um 

sistema único (SUS), com competência definida em lei. 

Deste modo, a despeito da regra constitucional da 

solidariedade entre os gestores do SUS, atualmente é fundamental 

considerar a pactuação de responsabilidades na assistência farmacêutica, a 

ser realizada e formalizada nesses foros de negociação. 

Em nosso Estado, compete originariamente à direção 

municipal do SUS executar ações e serviços de assistência integral à saúde e 

de alimentação e nutrição, cabendo à direção estadual atuar em caráter 

complementar. Ou seja, no caso de não-oferecimento ou oferta irregular 

desses serviços pelo Município, o Estado deve supri-los. 

Segundo orientação da Organização Mundial de Saúde e a 

Política Nacional de Medicamentos (Portaria MS-GM3916/98), cada ente da 

federação deve elaborar uma lista de medicamentos essenciais (RENAME e 

REMUME), que deverão levar em conta os dados epidemiológicos regionais e 

o perfil da população. 

Esta lista é instrumento para viabilizar garantias mínimas à 

população e não pode servir para limitar o acesso integral dos indivíduos aos 

tratamentos que se mostrarem necessários à manutenção de sua saúde. 

Deste modo, compete ao Município de Peruíbe garantir o 

fornecimento ininterrupto dos medicamentos e insumos constantes na lista 

padronizada acostada a fls.38/49 do Inquérito Civil, bem como obter junto à 

Secretaria Estadual de Saúde os medicamentos considerados de “alto custo”. 
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Especificamente com relação à diabetes, a Lei Estadual nº 

10.782, de 09 de março de 2001, estabelece em seu artigo 3º que “A direção 

do SUS, estadual e municipal garantirá o fornecimento universal de 

medicamentos, insumos, materiais de autocontrole e auto-aplicação de 

medicações, além de outros procedimentos necessários à atenção integral da 

pessoa portadora de diabetes”. 

Ou seja, é de responsabilidade do Município de Peruíbe a 

garantia do mencionado fornecimento de medicamentos e material 

necessário para o controle de diabetes. 

Como se vê, não se trata de um conjunto de normas 

programáticas. As Constituições e as leis tratam de assegurar efetividade 

social ao direito fundamental à saúde, em toda a sua amplitude, 

reconhecendo-o como direito público subjetivo. 

Por fim, deve-se registrar a Lei de Política Estadual de 

Medicamentos (Lei nº 10.938 de 19 de outubro de 2.001) que, ao 

regulamentar de forma mais específica a assistência farmacêutica – que 

definiu como “o conjunto de atividades inter-relacionadas, técnica e 

cientificamente fundamentadas com critérios de equidade, qualidade, custo e 

efetividade, integrados às ações de saúde para a promoção, a proteção, a 

recuperação e a reabilitação, centradas nos cuidados farmacêuticos ao 

paciente e à coletividade” (art. 1º, inciso X) – que deve ser integralmente 

disponibilizada no Estado de São Paulo, especificou em seu art. 1º que “a 

Política Estadual de Medicamentos terá como objetivo desenvolver a 

integralidade das ações de saúde, com base nos princípios estabelecidos na 

Lei Complementar n. 791, de 9 de março de 1995 - Código de Saúde do 

Estado, e na Lei n. 10.083, de 23 de setembro de 1998 - Código Sanitário do 

Estado”. Há referência, no mesmo diploma legal, sobre o estabelecimento de 

decisões e ações que visem assegurar o acesso universal e igualitário a 

medicamentos, nos termos do parágrafo 8o, do art. 24, da Lei complementar 
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nº. 791/1.995 que preceitua: “As unidades básicas de saúde e os prontos-

socorros públicos manterão em funcionamento, em caráter permanente, 

serviço de farmácia para o fornecimento gratuito de medicamentos aos 

pacientes neles atendidos” (inciso I do art. 1o). 

Dentre os princípios para a política de medicamentos do 

Estado de São Paulo, outrossim, a Lei nº 10.938/01 firmou “a formulação e a 

efetivação de um programa de assistência farmacêutica nos serviços públicos 

de saúde, em colaboração com os Municípios, com a participação de entidades 

civis organizadas e mediante critérios de natureza epidemiológica” (art. 2º, 

inc. I); “a garantia de acesso universal e igualitário dos usuários do Sistema 

Único de Saúde - SUS aos medicamentos essenciais e aos medicamentos 

especiais e de alto custo, bem como aos demais medicamentos (...) “ (inc. VI); e 

“a garantia de acesso a medicações específicas e cuidados especiais de 

assistência farmacêutica ao idoso, ao portador de deficiência e a outros 

grupos sociais vulneráveis, nos termos do artigo 17, inciso II, ‘a’, da Lei 

Complementar n. 791/95”  (inciso VII). 

Toda a legislação que trata da matéria em exame, portanto, 

aponta para a obrigação legal dos Municípios e do Estado de São Paulo em 

garantir, de forma complementar, o atendimento integral aos usuários do 

SUS (Sistema Único de Saúde) que procuram seus estabelecimentos, que 

deve incluir a disponibilização de atenção terapêutica e o fornecimento de 

drogas regularmente prescritos quando constatada uma doença ou 

necessária a sua prevenção. 

No sentido do dever de fornecimento de medicamento são os 

ensinamentos de José Afonso da Silva em relação à saúde, “Como se viu do 

enunciado do art. 196 e se confirmará com a leitura dos arts. 198 a 200, trata-

se de um direito positivo “que exige prestações de Estado e que impõe aos 

entes públicos a realização de determinadas tarefas (...), de cujo cumprimento 
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depende a própria realização do direito...” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo, Ed. Malheiros, 9º edição, 4ª tiragem, p. 277). 

 

III - DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência se digne receber 

e determinar a autuação da presente inicial, instruída com os autos do 

inquérito civil n.º 14.0375.0001234/2013-0, e, ao final, seja a ação civil 

pública julgada procedente para: 

01 – condenar a requerida a manter estoque contínuo (sem 

que acabe lote de medicamento antes que se adquira outro lote) dos 

medicamentos constantes da lista padronizada de medicamentos; 

02 - condenar a requerida a fornecer, no prazo máximo de 24 

horas, os medicamentos e insumos constantes da lista padronizada de 

medicamentos; 

03 – condenar a requerida a fornecer, no prazo máximo de 24 

horas, aos cidadãos requerentes, negativa explícita e escrita por parte da 

Prefeitura de Peruíbe em fornecer os medicamentos solicitados e insumos. 

04 – condenar a requerida a fornecer os medicamentos e os 

materiais indispensáveis ao controle da diabetes às pessoas cadastradas na 

rede pública com portadores de tal deficiência; 

05 - condenar a requerida a fornecer pontualmente os 

medicamentos e insumos às pessoas cadastradas para o recebimento de 

medicamentos e insumos de uso contínuo;  
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06 – condenar a requerida a cadastrar no prazo máximo de 

dez dias, a contar da requisição, as pessoas que necessitam de fornecimento 

contínuo de medicamentos e materiais; 

07 – condenar a requerida a processar no prazo máximo de 

dez dias, a contar da requisição, os pedidos de medicamentos de “alto custo” 

e de medicamentos que não constem na lista padronizada (que dependem de 

processo para requerimento de repasse de verba pelo Estado); 

08 – deferir a tutela antecipada dos pedidos de nº 01 a 07, 

face a verossimilhança do alegado e o fundado receio de dano consistente no 

agravamento das condições de saúde das pessoas que necessitam do 

fornecimento gratuito de medicamentos e insumos. 

09 – condenar a requerida ao pagamento de multa no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento dos pedidos de nº 01 a 08; 

10 – condenar a requerida ao pagamento das custas, 

emolumentos, encargos e demais despesas processuais, inclusive perícias 

requeridas no curso do processo; 

Outrossim, requer-se, após o recebimento da inicial, seja 

procedida à citação da demandada para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de ocorrerem os efeitos da revelia, principalmente a 

confissão, nos termos dos artigos 219, 319, 322 e 325, todos do Código de 

Processo Civil, utilizando-se da prerrogativa estampada no § 2º, do art. 172 

do citado diploma processual; 

Aguarda-se que as intimações do autor de todos os atos e 

termos processuais sejam feitas na forma do art. 236, § 2º, do Código de 

Processo Civil e no art. 224, inciso XI, da Lei Complementar Estadual n.º 

734/93; 
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Requer a dispensa de pagamento de custas, emolumentos e 

outros encargos, desde logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei n.º 

7.347/85 e no art. 87 da Lei n.º 8.078/90. 

Protesta pela produção de todas as provas em Direito 

admitidas, notadamente a documental, a pericial, a testemunhal, o 

depoimento pessoal do representante legal da requerida, a juntada de 

documentos novos, e tudo mais que se fizer mister à completa elucidação 

dos fatos articulados na exordial.  

Para efeitos legais, atribui-se à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para fins fiscais. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Peruíbe, 7 de abril de 2015. 

 

LORENA GENTIL CIAMPONE 

3ª Promotora de Justiça de Peruíbe 

 


