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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ANGICOS:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

por meio da Promotoria de Justiça de Angicos, com  arrimo no artigo 127,  caput, e no

artigo 129, inciso III, ambos da Constituição Federal; no artigo 5º, inciso I (com a redação

dada pela Lei n.º 11.448/2007); e no artigo 1º, inciso II,  ambos da Lei n.º 7.347/85; e

ainda, no artigo 25, inciso IV, “a” da Lei 8.625/93, amparado nos dados colhidos nos autos

do  Procedimento  Preparatório  06.2017.342-0,  das  Notícias  de Fato  01.2017.1883-4  e

01.2017.2867-6 e do Atendimento 05.2017.581-7,  vem perante V. Excelência  ajuizar a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em desfavor  do  MUNICÍPIO DE ANGICOS, pessoa jurídica de direito público interno, a

ser intimada para o cumprimento da medida antecipatória adiante pleiteada na pessoa do

seu Prefeito Constitucional, com endereço para citação na sede da Prefeitura Municipal,

na Avenida Senador Georgino Avelino, n. 118, centro, Angicos/RN,  e contra o ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, na pessoa do
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Procurador Geral do Estado, com endereço na Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN,

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos.

I – NARRATIVA DOS FATOS

A Promotoria de Justiça da Comarca de Angicos recebeu, nos últimos

meses,  cidadãos  desta  urbe  relatando,  em  suma,  que  os  demandados  não  estão

disponibilizando exames e cirurgias das especialidades de nefrologia e de urologia. 

Em 23 de setembro de 2016, A Sra Ana Patrícia de Oliveira Lima Dantas

compareceu  nesta  Promotoria  de  Justiça  e  informou  que  seu  médico  prescreveu  a

realização  de  uma  cirurgia  de  NEFROLITOTRIPSIA  PERCUTANEA  +

COLOCAÇÃO/RETIRADA DE  DUPLO  J,  mas  que  a  Secretaria  de  Saúde  negou  a

marcação do mesmo (Procedimento Preparatório nº 06.2017.00000342-0).

Já  em 20  de  abril  de  2017,  o  Sr.  Luiz  Osvaldo  Nunes  informou  que

necessita da cirurgia  NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + COLOCAÇÃO DE DUPLO

J,  conforme receituário e relatório médico, pois sofre de dores constantes e apresenta

quadro  de  insuficiência  renal  aguda  mais  infecção  renal  grave.  (Notícia  de  Fato  nº

01.2017.00001883-4)

A Sra Maria Alrizineide Souza Cunha compareceu em 22 de junho de

2017,  informando que  um de seus rins  está  inchado e com dilatação,  e  seu médico

prescreveu  o  exame  UROTOMOGRAFIA para  que  pudesse  diagnosticar  o  problema.

Esclarece que, desde de fevereiro de 2017, solicitou à Secretaria de Saúde de Angicos a

marcação do exame, mas que não houve retorno. (Notícia de Fato nº 01.2017.00002867-

6)

Em 09 de agosto de 2017,  a  Sra Maria  Neta Pereira  informou a esta

Promotoria  de  Justiça  que  foi  diagnosticada  com  calculose  do  rim  e  do  ureter,

necessitando  realizar  o  procedimento  URETERORRENOLITOTRIPSIA  FLÉXIVEL  +

COLOCAÇÃO DE DUPLO J, conforme receituário médico. A noticiante relatou ainda que

aguarda  a  realização  do  procedimento  cirúrgico,  mas  que  não  pode  aguardar  muito

porque  seu  caso  é  urgente,  consoante  documentação  anexa  (Atendimento  nº

05.2017.00000581-7).

Diante dos casos narrados, nota-se o total descaso dos demandados em

fornecer tratamento médico adequado aos cidadãos que necessitam de tratamento nas

especialidades de Nefrologia e Urologia, ferindo de morte, assim, o direito constitucional à
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saúde pública.

Insta  destacar  que,  considerando  esses  diversos  relatos,  este  Órgão

Ministerial  empreendeu diligências junto aos demandados, a fim de resolver  os casos

relatados pela via extrajudicial, as quais se mostraram infrutíferas, sendo assim, imperioso

é o ajuizamento da presente ação, com vistas a garantir o direito à saúde dos cidadãos

desta urbe.

II – DIREITO

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde. De fato, a Lex

Mater, em seus artigos 23,inciso II,196 e 198, determina que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios: (…)

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência;

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.  

Art.  198.  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado

de acordo com as seguintes diretrizes:

(…)

§1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195,

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata das condições para

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos

serviços correspondentes, estatui que:  

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

Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

 (...)
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Art. 6º. Estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de

Saúde – SUS:

I – a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

(...)

Art.  7º.  As ações e serviços  públicos  de saúde e  os  serviços  privados

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde –

SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198

da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de

assistência;

II  –  integralidade  de  assistência,  entendida  como conjunto  articulado  e

contínuo  das  ações  e  serviços  preventivos  e  curativos,  individuais  e

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do

sistema;

(...)

IV – igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de

qualquer espécie;  

Destarte,  uma vez  que  o  art.  196  da  Constituição  Federal  estabelece

como dever de todos os entes a prestação de assistência à saúde e garante o acesso

universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e

recuperação,  não  deve  este  direito  fundamental  sofrer  embaraços  impostos  por

ineficiência do Gestor do SUS, uma vez que as verbas destinadas a saúde têm que ser

bem administradas, para que a população não sofra as consequências.

Verifica-se, ainda, que a própria norma disciplinadora do Sistema Único

de Saúde elenca como princípio  a integralidade da assistência,  definindo-a como um

conjunto articulado e contínuo de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

Dessa forma, de acordo com as normas constitucionais e legais, cabe ao

Poder Público prestar toda a assistência necessária à saúde aos cidadãos que se utilizem

do  SUS,  incluindo-se  a  prestação  de  exames  e  cirurgias,  na  forma  regular  em  que

possam surtir os efeitos necessários.
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O  dever  da  Administração  de  realizar  os  procedimentos  médicos

necessários ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser

inviabilizado através de entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência

deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os

entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos, e não para aumentar

seus sofrimentos e angústias.

Ademais, o argumento de que se utiliza a maioria dos gestores da coisa

pública no sentido de que faltam verbas não se admite. Primeiramente, os cidadãos não

possuem  nenhuma culpa  e  nem  devem  sofrer  os  ônus  decorrentes  dos  meandros

políticos e administrativos que fazem com que verbas destinadas à saúde sejam utilizadas

para outros  fins – ainda que públicos.   O direito  à  saúde é absoluto  e  não se pode

tergiversar a respeito.

No caso tratado, os exames/cirurgia pleiteados são fornecidos pelo SUS

na  especialidade  nefrologia/urologia,  conforme  documentação  anexa,  mas,  por  total

ineficiência  do  gestor  do  SUS,  não  estão  sendo  fornecidos,  motivo  que  enseja  a

propositura da presente ação.

III – MEDIDA LIMINAR

O artigo 12 da Lei nº 7.347/85 autoriza a concessão de medida liminar em

sede  de  ação  civil  pública:  “Poderá  o  Juiz  conceder  mandado  liminar,  com  ou  sem

justificação prévia, em decisão sujeita à agravo.”

Para tanto,  mister  que estejam presentes os requisitos do  fumus boni

iuris, que vem a ser “a plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretende a

segurança” e do  periculum in mora, configurado em um “dano potencial, um risco que

corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte”. 

Cabe salientar que o periculum in mora reside na fragilidade da Sra Ana

Patrícia  de  Oliveira  Lima  Dantas,  Luiz  Osvaldo  Nunes,  Maria  Alrizineide  Souza

Cunha e  Maria Neta Pereira, que sofrem com problemas urinários e renais, resultando

em diversas dores e, por consequência, na piora de sua qualidade de vida.

No tocante ao fumus boni iuris, este repousa na Lei 8.080/90, nos artigos

antes  mencionados,  pois  o  legislador  pátrio  buscou  garantir  a  proteção  judicial  dos

interesses individuais, difusos e coletivos, assim como já previsto na Constituição Federal.

Em  casos  que  envolvem  questões  de  saúde,  não  pode  haver

tergiversação. Neste diapasão, veja-se o que diz decisão do Superior Tribunal de Justiça
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– STJ:

É obrigação do Estado fornecer medicamento indispensável ao tratamento

de doença grave, quando o paciente não tem recursos para adquiri-lo.  O

fornecimento deverá ser feito,  dispensada a licitação devido à urgência,

para que a vida do paciente não seja colocada em risco.  Essas foram as

conclusões da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar

recurso da Fazenda de São Paulo contra a menor F.M.N., portadora da

“doença de Gaucher”, uma moléstia rara e incurável, de rápida progressão,

que causa a degeneração de vários órgãos e dos ossos.  A doença de

F.M.N.  é  incurável,  mas  pode  ser  tratada  podendo  a  menor  ter  uma

sobrevida longa, se utilizar o remédio “Ceredase” (...). (  (RESP 194678 –

SP):  

Em julgamentos diversos no STJ, sempre se faz alusão, e destaca-se o

entendimento já firmado pela Corte Especial: 

“MEDICAMENTO -  AQUISIÇÃO  -  LIMINAR SATISFATIVA - DIREITO A

VIDA.  E  VEDADA  A  CONCESSÃO  DE  LIMINAR CONTRA  ATOS  DO

PODER PUBLICO NO PROCEDIMENTO CAUTELAR, QUE ESGOTE, NO

TODO  OU  EM  PARTE,  O  OBJETO  DA  AÇÃO.  ENTRETANTO,

TRATANDO-SE  DE  AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTO (CERIDASE)

INDISPENSAVEL A  SOBREVIVENCIA  DA  PARTE,  O  QUE  ESTARIA

SENDO NEGADO PELO PODER PUBLICO SERIA O DIREITO A VIDA.

RECURSO IMPROVIDO.” (REsp 97912 / RS ; RECURSO ESPECIAL. Rel.

Ministro GARCIA VIEIRA. T1 - PRIMEIRA TURMA. DJ 09.03.1998 p. 14

LEXSTJ vol. 107 p. 184)

Ilustrando, apenas, quanto à liminar:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  MEDICAMENTO.  MENOR

CARENTE.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  LEGITIMIDADE.

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO.  FIXAÇÃO  DE  MULTA

COMINATÓRIA  CONTRA  A  FAZENDA.  POSSIBILIDADE.

PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevaleceu na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que o Ministério

Público tem legitimidade ativa ad causam para propor ação civil  pública com o

objetivo  de  proteger  interesse  individual  indisponível  de  menor  carente.

Precedentes  da  Seção:  EREsp  485.969/SP,  Rel.  Min.  José  Delgado,  DJU  de

11.09.06 e EREsp 734.493/RS, DJU de 16.10.06. 2. O juiz pode, de ofício ou a

requerimento  da  parte,  fixar  as  astreintes  contra  a  Fazenda  Pública,  com  o
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propósito  de  assegurar  o  adimplemento  da  obrigação  de  fazer  no  prazo

determinado.Precedentes.  3.  A  aferição  da  proporcionalidade  entre  o  valor  da

medida  cominatória  e  o  conteúdo  da  obrigação  que  se  pretende  assegurar  é

matéria  que  demandaria  revolvimento  do  suporte  fático-probatório  dos  autos,

providência  inadmissível  em  recurso  especial  pelo  óbice  da  Súmula  7/STJ.

Precedentes.  4.  Recurso  especial  improvido.  (REsp  898260/RS;  RECURSO

ESPECIAL  2006/0223001-1 Relator(a)  Ministro  CASTRO  MEIRA  (1125)  Órgão

Julgador  T2  -  SEGUNDA  Data  do  Julgamento15/05/2007  Data  da

Publicação/Fonte DJ 25.05.2007 p. 400).

RECURSO  ESPECIAL  -  FAZENDA  PÚBLICA  -  FORNECIMENTO  DE

MEDICAMENTOS - CRIANÇA - LEITE ESPECIAL COM PRESCRIÇÃO MÉDICA -

BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - CABIMENTO - ART. 461, § 5º DO CPC -

PRECEDENTES.1. Preliminarmente, o recurso especial deve ser conhecido pela

alínea "a", uma vez que a matéria federal restou prequestionada. O mesmo não

ocorre  com  a  alínea  "c",  pois  o  recorrente  não  realizou  o  necessário  cotejo

analítico, bem como não apresentou, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. 2.

A hipótese dos autos cuida da possibilidade de bloqueio de verbas públicas do

Estado do Rio Grande do Sul pelo não-cumprimento da obrigação de fornecer

medicamentos a criança que necessita de leite especial, por prescrição médica. 3.

A negativa de fornecimento de um medicamento de uso imprescindível  ou,  no

caso, de leite especial de que a criança necessita, cuja ausência gera risco à vida

ou grave risco à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição Federal, pois vida e

a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 4. A

decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito

administrativo,  ou  seja,  conveniência  e  oportunidade  de  execução  de  gastos

públicos, mas de verdadeira observância da legalidade. 5. O bloqueio da conta

bancária da Fazenda Pública possui características semelhantes ao seqüestro e

encontra respaldo no art.461, § 5º, do CPC, pois trata-se não de norma taxativa,

mas exemplificativa, autorizando o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a

determinar as medidas assecuratórias para o cumprimento da tutela específica.

Precedentes  da  Primeira  Seção.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e

improvido. Processo REsp 900487 / RS ; RECURSO ESPECIAL 2006/0245696-5

Relator(a)  Ministro  HUMBERTO  MARTINS  Órgão  Julgador  T2  -  SEGUNDA

TURMA Data do Julgamento13/02/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 28.02.2007

p. 222

Assim, ante a relevância do fundamento da demanda, e tendo em vista os

sérios gravames que possam ocorrer aos cidadãos, pela demora de concessão por parte

do Poder Público dos remédios, dos procedimentos médicos, dos exames, da consulta e
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do transporte, que devem ser  disponibilizados o mais  rapidamente possível, não sendo

possível o aguardo de sentença final para o cumprimento da obrigação resultante de Lei,

sob pena de irreparabilidade do prejuízo causado, requer a Vossa Excelência, se digne

expedir ordem liminar, sem justificação prévia, determinando: 

1)  ao  Município de Angicos, na pessoa da Secretária Municipal de

Saúde, o cumprimento dos imperativos legais da Constituição Federal, consistente em,

dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da liminar, providenciar

as  cirurgias  e  exames  de  nefrologia/urologia   de  que  necessitam os  cidadãos Ana

Patrícia  de  Oliveira  Lima  Dantas,  Luiz  Osvaldo  Nunes,  Maria  Alrizineide  Souza

Cunha e  Maria Neta Pereira; devendo para tanto adotar as medidas que se fizerem

necessárias  e  fornecer  o  TRANSPORTE  PARA  A  CIDADE  de  realização  do

procedimento, assegurando desta forma, aos citados cidadãos, a efetivação do seu direito

referente à saúde e à vida.

2)  ao Estado do RN, na pessoa do  Secretário de Estado da Saúde

Pública, com endereço na Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN, o cumprimento dos

imperativos legais da Constituição Federal, consistente em, dentro do prazo máximo de

05 (cinco) dias, contados da intimação da liminar, o cumprimento dos imperativos legais

da Constituição Federal,  consistente em, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias,

contados  da  intimação  da  liminar,  providenciar  as  cirurgias  e  exames  de

nefrologia/urologia   de  que  necessitam os  cidadãos Ana  Patrícia  de  Oliveira  Lima

Dantas, Luiz Osvaldo Nunes, Maria Alrizineide Souza Cunha e  Maria Neta Pereira;,

assegurando desta forma, aos cidadãos, a efetivação do seu direito à saúde e à vida.

 Requer-se, ainda, seja fixada multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois

mil reais), a ser exigida do pessoalmente do Prefeito de Angicos/RN e do Secretário de

Estado da Saúde Pública, no caso de descumprimento da liminar, sob qualquer alegação,

revertendo-a, oportunamente, ao Fundo Municipal de Saúde

IV –  PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Parquet a Vossa Excelência:

1. o deferimento da medida liminar requerida, com fulcro no art. 12 d

aLei 7.347/85;

2. a  CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS,  em obrigação de  fazer,  a

fim de que garanta e viabilize a todos os cidadãos angicanos, em
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especial a   Ana Patrícia de Oliveira Lima Dantas,  Luiz Osvaldo

Nunes, Maria Alrizineide Souza Cunha e  a  Maria Neta Pereira,

todos  os  procedimentos  médicos  relacionados  às

especialidades de Urologia e Nefrologia; 

3. que seja fixada multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

pelo não cumprimento da ordem judicial, na forma do artigo 11, da

lei nº 7.347/85;

4. a CITAÇÃO do  MUNICÍPIO DE ANGICOS e DO ESTADO DO RN,

respectivamente,  na  pessoa  do  Prefeito  Municipal,  sede  da

respectiva Prefeitura Municipal  e ao Estado do RN na pessoa do

Procurador  Geral  do Estado,  com endereço na Av.  Afonso Pena,

1155, Tirol, Natal/RN;

Protesta  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  de  prova  em  direito

admitidos,  sobretudo  a  documental,  pericial,  e  outras,  se  necessárias,  que  serão

especificadas na ocasião processual oportuna.

Dá-se  à causa o  valor  de  R$  20.000,00 (vinte mil  reais),  para  efeitos

fiscais.

Angicos/RN, 29 de agosto de 2017.

Augusto Carlos Rocha de Lima

Promotor de Justiça
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