
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude Comarca de Porto 
Alegre — RS 

Ref.: Ação Civil Pública, com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para ordenar 
ao Estado do Rio Grande do Sul que efetue, no prazo de 72 horas, compra de 
suprimentos pancreáticos, medicamentos e demais suprimentos, constantes da lista de 
fis. 408 e seguintes do expediente administrativo anexo, em quantidade suficiente para o 
atendimento da demanda de um mês dos portadores de fibrose cística, mantendo tal 
quantidade em estoque até o fim do feito, tudo em favor de crianças e adolescentes 
portadores de fibrose cística. 

CARÁTER DE URGÊNCIA 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu agente no fim assinado, com base no Expediente n. 
674/2001, no uso de suas atribuições legais (art. 201, inc. VIII, combinado com o art. 
98, I, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente), vem à presença de Vossa 
Excelência para propor 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com o 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede nesta Capital, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor: 
 
 
1. DOS FATOS: 

1.1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, recebeu, conforme se 
depreende do documento de fi. 05, informações referente às dificuldades de 
fornecimento de medicamentos, por parte da Secretaria Estadual de Saúde, à portadores 
da fibrose cística integrantes da Associação de Apoio aos Portadores da Mucoviscidose 
do Vale dos Sinos (AAPMSINOS). Tal documento noticia que a Secretaria Estadual de 
Saúde, embora forneça ampla gama de medicamentos destinados ao tratamento da 
enfermidade, apresentava, em várias oportunidades, falta de medicamentos em estoque, 
o que obrigava alguns pacientes a interromperem o tratamento. 

1.2. Para que se tenha ciência, a fibrose cística, ou mucoviscidose, é doença de fundo 
genético, grave, progressiva e potencialmente letal, que acomete o sistema respiratório e 
digestivo do organismo, somente podendo ser controlada com tratamento 
medicamentoso (uso de antibióticos por via oral e aerosol, mucolíticos, 
broncodilatadores, corticóides, anti-inflamatórios, vacinas, além de várias outras drogas) 
e dieta específica, ambos contínuos. Tal enfermidade acomete a cerca de duzentos 
pacientes em todo o Estado do Rio Grande do Sul, sendo que 98% (noventa e oito por 
cento) desses são crianças e adolescentes. 

1.3. A interrupção do fornecimento é extremamente prejudicial ao paciente; pois, tanto 
pode diminuir consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo, quanto leva-lo ao 
óbito. 



1.4. Diante de tal situação, a Promotoria Especializada da Defesa da Comunidade e da 
Cidadania, que primeiramente oficiou no expediente administrativo, determinou a sua 
autuação. sendo realizada audiência em 27 de abril de 2001, fls. 52 e seguintes, 
conjuntamente com esta Promotoria Especializada da Infância e da Juventude, tendo 
restado esclarecido pelo representante da Secretaria Estadual da Saúde que o Estado do 
Rio Grande do Sul não se negava ao fornecimento de medicamentos, no que foi contra-
argumentado pela presidente da entidade denunciante, dado o freqüente atraso no 
fornecimento de medicamentos essenciais. 

1.5. Posteriormente, fl. 80, dado o reconhecimento de falta de atribuições da Promotoria 
Especializada da Defesa da Comunidade e da Cidadania, passou o expediente, 
definitivamente, à alçada desta Promotoria de Justiça. 

1.6. A idéia inicial proposta pelo Ministério Público consistia em que o requerido 
mantivesse um estoque mínimo e emergencial de medicamentos absolutamente 
essenciais, tendo sido inclusive ofertado o auxílio da equipe médica do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, encabeçada pelo Dr. Fernando Abreu e Silva, Pneumologista 
Pediátrico, com o fito de que fossem determinados os medicamentos a serem 
fornecidos. 

 
1.7. Em 26 de setembro de 2001, foi realizada reunião da qual participou o Estado do 
Rio Grande do Sul, fls. 407 e seguintes, representado pelo Coordenador de Política de 
Assistência Farmacêutica, por integrante da Coordenação de Regulação das Ações de 
Serviços de Saúde e da Assessoria Jurídica da Secretaria Estadual de Saúde, tendo sido 
avençado que o requerido efetuaria compra de medicamentos da listagem de fls. 408 a 
411, o que permitiria o abastecimento do estoque por um período de seis meses. Tal 
lista é composta dos seguintes itens: 
 
 
1) Suplementos pancreáticos: Pancrease, Ultrase MTI2, ADEKs líquido e 
comprimidos, Pulmozyne/Dnase/L-dornase, Ursacol, soro fisiológico, fenoterol 
gotas, óleo de fígado de bacalhau, azitromicina, Singulair; 
2) Anti bióticos: ciprofloxacina, sulfametoxazole-trimetoprim,rifampicina, 
gentamicina injetável para uso em nebulização, amoxicilina+ácido clavulânico, 
cefuroxime (Zinnat), linezolida (Zivox), Gatifloxacina (Tequi, Cloranfenicol, 
levofloxacina (Tavanic) 
Tobi e colimicina (conforme liberação da 
importação) 
3) Outros suplementos: Oxigênio contínuo domiciliar 
Buttons para gastrostomia 
4) Suplementos nutricionais: polímero de glicose (Oligossac oral ou enteral), 
Nutridrink, Nutrison Pediatric Energy Plus, Total N utrition,  

 
1.8. Na reunião seguinte, fl. 441. em 17 de Outubro de 2001, objetou o requerido que, 
dado o custo dos medicamentos constantes do acordo de fl. 407 e seguintes, não poderia 
ser dispensada a licitação, tendo o Ministério Público acenado com a possibilidade de 
que se firmasse compromisso de ajustamento ou, não sendo isso viável, do aforamento 
ação civil pública. Na mesma oportunidade, comprometeu-se o requerido a dar 



andamento às compras, exceto a tobramicina e a colimicina. Quanto a tais 
medicamentos, tinha o Estado a dúvida sobre a sua possibilidade de importação da 
Tobramicina (Tobi) e da Colimicina, medicamentos estrangeiros e essenciais ao 
tratamento da mucoviscidose, que necessitam de licença especial da ANVISA. Ocorre 
que, como demonstrado, fls. 412, 420 e 421, o Estado do Paraná já efetua, sem 
quaisquer barreiras, a compra de tais medicamentos, não podendo persistir a negativa do 
requerido em comprar tais drogas. 

1.9. Em lº de novembro de 2001, apresentou a Secretaria de Saúde o ofício de fls. 455 e 
seguintes, informando que o requerido não firmaria compromisso de ajustamento, dado 
que entendia estar cumprindo adequadamente com suas funções. 

1.10. O fato de o Estado do Rio Grande do Sul afirmar que não há negativa no 
fornecimento de medicamentos não faz desaparecer o interesse de agir, quando se tem 
conhecimento de que o fornecimento apresenta falhas tão grandes que permitem a falta 
de um medicamento essencial, como se depreende dos documentos de fls. 383, 385 e 
496, por longos períodos de tempo. 

1.11. Durante o período de tempo que transcorreu entre a primeira reunião e a segunda, 
acima citadas, o Ministério Público recebeu nada menos do que três ofício da 
AAMPSINOS, denunciando a falta de medicamentos no estoque do requerido. 

1.12. Em 07 de dezembro de 2001, foi recebido por esta Promotoria de Justiça o ofício 
de fls. 526, da APMSINOS. informando, novamente, a falta no estoque do requerido 
dos itens Dnase, Nutridrink e Ultrase MTI2, sendo que os dois primeiros não estavam 
sendo fornecidos há mais de um mês e o terceiro teve várias falhas de fornecimento. Os 
três itens fazem parte da listagem de medicamentos a serem fornecidos pelo requerido, 
consoante o acordado no documento de fls. 407 e seguintes. 

1.13. No dia 26 de novembro de 2001, esta Promotoria oficiou à Secretaria Estadual de 
Saúde reiterando pedido de informações pertinentes às providências tomadas para 
agilizar o procedimento de fornecimento dos medicamentos aos pacientes, 
principalmente em relação a antibióticos, informações estas que deveriam ter sido 
repassadas em 07 de setembro de 2001. Até o presente momento, não houve qualquer 
resposta ao presente ofício. 

1.14. A irregularidade do fornecimento de medicamentos aos pacientes fibrocísticos do 
Estado não é nova. Esclarece-se, por oportuno, que, em 29 de dezembro de 1994, foi 
aforada a Ação Civil Pública n° 498130 contra o Estado do Rio Grande do Sul, na qual 
o Ministério Público pleiteava o fornecimento sem interrupções de suplementos 
pancreáticos aos fibrocísticos. Foi deferida medida liminar e, ao final, julgada 
inteiramente procedente a ação, mantendo-se a liminar. Posteriormente, conforme o 
acórdão da Apelação n° 598030195, do Estado do Rio Grande do Sul. a Egrégia 7ª 
Câmara Cível negou provimento, mantendo a sentença. Atualmente, tal feito está em 
fase de Recurso Extraordinário (244571) no Supremo Tribunal Federal. 

1.15. Diante disso, tem-se como caracterizada a omissão do Estado do Rio Grande do 
Sul, pois, embora não se tenha negado a fornecer os itens citados no parágrafo 1.7, o 
fornecimento permanece insuportavelmente irregular. 



1.16. Doenças não esperam a tramitação de processos de compra, havendo necessidade 
de modificação deste estado de coisas. 
 
 
1.17. O fornecimento com atraso de medicamentos e de componentes de dieta malferem 
o direito dos pacientes à saúde e à vida, igualmente atacando o direito à dignidade do 
ser humano, o qual encontra assento constitucional. O entrave burocrático não pode ser 
superior ao direito à vida e à saúde. 

1.18. Entretanto, o Estado do Rio Grande do Sul, por sua Secretária de Saúde, 
entendendo estar cumprindo com seus compromissos, não se dispôs a firmar termo de 
ajustamento com o Ministério Público no sentido de regularizar o fornecimento de 
medicamentos aos portadores de fibrose cistica. 

1.19. Mesmo assim, o Ministério Público manteve as vias de comunicação abertas com 
o fito de fiscalizar a implementação de procedimentos mais ágeis de fornecimento de 
medicamentos, não tendo, sobre este assunto, obtido qualquer resposta até agora. 

1.20. Não se há de permitir ao requerido, dispondo de profissionais competentes e de 
todo o auxílio técnico da sociedade organizada, deixar de apresentar condições de 
manter um sistema de fornecimento que impeça a falta de medicamentos em estoque e 
que possa prever com alguma margem de tempo a necessária modificação da lista de 
medicamentos disponíveis. 

1.21. Escudar-se o requerido nas dificuldades pela legislação e pelas licitações, não 
auxilia no cumprimento das funções de executor das políticas públicas de atendimento à 
saúde que lhe foram atribuidas constitucionalmente. 

1.22. Não há mais o que falar, há que se agir. É inaceitável que o requerido, no exercício 
da função que 
 
 
lhe foi outorgada constitucionalmente, não forneça os medicamentos, alimentos e 
acessórios necessários aos portadores de fibrose cística com regularidade, permitindo 
que os legítimos e urgentes pleitos da população se percam nos meandros da 
Administração por prazos, como se demonstrou, por vezes maiores que um mês. 

1.23. Impende que se rememore que os portadores da fibrose cística, no presente caso, 
são crianças e adolescentes acometidos por uma enfermidade grave, progressiva, que 
ataca o sistema respiratório e digestivo do indivíduo e que, se não tratada 
adequadamente, é letal. 

1.24. Não se há de opor defesas como ausência de previsão orçamentária ou necessidade 
de licitação prévia, eis que tais óbices estão afastados pela legislação vigente e já foram 
muitas vezes afastados pelas decisões do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do 
Sul, conforme as decisões das Apelações n° 596022285 e 598030195, posto que os 
dispositivos que tratam do direito à saúde são auto-aplicáveis e de incidência imediata, 
em vista à prevalência do direito à saúde, corolário do direito à vida, sobre todos os 
demais direitos. A licitação é dispensada nos casos de urgência ou de calamidade 
pública (art. 24, IV, e 25. da Lei 8.666/93). 



1.25. Assim, lança mão o Ministério Público do presente recurso judicial com o fito de 
que seja atendido o pleito, garantindo-se o sagrado direito à vida e à saúde das crianças 
e dos adolescentes portadores de fibrose cística. 

 
 
2. DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVEN TUDE:  

 
2.1. Não mais persiste dúvida sobre a competência das Varas da Infância e da Juventude 
para o julgamento de ações contra entidades de direito público, eis que no Agravo de 
Instrumento n° 70002949220, em anexo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, pela a Câmara Especial Cível, em decisão unânime exarada no 
acórdão da lavra da insigne Juíza Angela Maria da Silva, em 25 de outubro de 2001, 
fixou tal competência. 

2.2. Deve-se lembrar ainda que as Varas da Infância e da Juventude já julgaram ações 
civis públicas contra o Município de Porto Alegre para compeli-Io à compra de leitos 
pediátricos e de UTIs pediátricas (ACP n° 19835002.789321, julgada pelo 2° Juizado da 
Infância e da Juventude; Apelação n° 70000438135), não havendo, por conseguinte, 
motivos para modificação da competência. 

2.3. Diante disso, cabe à Vara da Infância e da Juventude o julgamento do presente 
feito. 

3. DO DIREITO:  

 
3.1. Cabe ao Ministério Público, consoante dispõe o art. 201, VIII, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais 
assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis; 

 
3.2. Compete ao Ministério Público, como precípua função institucional, conforme 
preleciona o art. 201, V, do ECA, promover ação civil pública para a proteção de 
interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência. 

3.3. Ora, ao que se nota, o caso sob exame é perfeitamente enquadrável na hipótese 
legal. 

3.4. A plausibilidade do pedido de fornecimento de medicamentos e alimentação 
especializado acima citado é patente e está alicerçada não só no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, mais também na Constituição Federal que reza: 

 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade , o direito à ..., à saúde ..., além de colocá¬-los a salvo de toda a forma de 
negligência ...” 



3.5. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente no art. 4° repete a norma 
constitucional e define a garantia de prioridade: 

“Art. 4°. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, á saúde... 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias: 
b) precedência no atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

3.6. Estabelece, ainda, o mesmo diploma no art. 11 

“Art. 11 - É assegurado o atendimento médico à criança e ao adolescente, através do 
Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para promoção e recuperação da saúde. 

§1°... 

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação.” 

3.7. Por oportuno, impende realçar que a grande maioria da doutrina atual entende ser 
possível a utilização da ação civil pública para a obtenção de todos os provimentos 
jurisdicionais conhecidos. 

3.8. Vale-se o Ministério Público, para tanto, da vitoriosa tese esposada pelo preclaro 
João Marcelo Menezes Vigliar ao afirmar que a aplicação subsidiária do Código de 
Processo Civil à Lei da Ação Civil Pública e o advento do Art. 83 do Código de Defesa 
do Consumidor permitem inferir que todos os efeitos sentenciais podem ser alcançados 
pela via da ação civil pública. 
 
 
3.9. Outro não é o ensinamento expendido por Rodolfo de Camargo Mancuso ao 
afirmar que a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei da Ação Civil 
Pública enseja a possibilidade de obtenção de outras eficácias da sentença que não 
aquelas determinados pelo art. 3º daquela Lei. 

3.10. Assim, diante da urgência e relevância do pleito aqui expendido, lança mão o 
Ministério Público da presente ação civil pública em defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes portadores de fibrose cística do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
4. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA:  

4.1. Impõe-se a concessão de liminar, inaudita altera parte, para ordenar ao réu que 
efetue, no prazo de 72 horas, compra dos antibióticos e demais suplementos, exceto 
suplementos pancreáticos (os quais são objeto de outra ação), constantes da lista de Os. 
408 e seguintes, em quantidade suficiente para o atendimento de um mês, item 1.7, 



mantendo, até o julgamento final do feito, estoque suficiente para o atendimento de 
demanda equivalente. Em não havendo atendimento na forma retro mencionada, requer-
se a aplicação de pena de multa diária fixada em 150 salários mínimos (piso nacional), a 
ser revertida em favor do Fundo Municipal de Saúde. 

4.2. Tratam-se de pacientes necessitados, debilitados e submetidos a tratamento 
extremamente caro, motivo pelo qual necessitam do auxílio do Estado para que 
 
 
mantenha a vida e a saúde, nada mais pedindo, a não ser o que lhes é de Direito. 

4.3. E plenamente cabível a hipótese de concessão da medida, presentes que são os 
pressupostos da antecipação da tutela. 

4.4. O conjunto dos documentos acostados comprovam suficientemente a veracidade 
das alegações aqui expendidas e a urgência da concessão da medida, consoante 
determina o art. 273, ‘caput’, do CPC. 

4.5. Aliado a isso, tem-se a presença de do fundado receio de ocorrência de dano 
irreparável, conforme dispõe o art. 273, I, do CPC, uma vez que é clara a existência de 
risco à vida e à saúde, eis que a freqüente falta de medicamentos e suplementos pode 
agravar de forma irreversível o estado de saúde dos portadores de fibrose cística. 

4.6. Desta forma. é evidente a coexistência dos elementos autorizadores do pedido 
liminar. 

4.7. Quer-se, portanto, com a adoção da antecipação da tutela. tão-só, evitar a 
ocorrência de males maiores que os já existentes. 

 
5. DO PEDIDO: 

Em face do exposto, requer o Ministério Público: 

a) Considerando a relevância dos fundamentos da presente demanda e havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, dado que o não fornecimento dos 
itens, ou o seu atraso, poderá acarretar a perda da qualidade de vida e o óbito de 
pacientes, requer-se, a concessão de tutela liminar, inaudita altera parte. na forma 
descrita no item 1 do tópico ‘Da Antecipação da Tutela’ acima; 

 
b) A citação do requerido, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, para, querendo. no 
prazo legal, contestar a presente ação; 

C) A produção de todas as provas admitidas em Direito. em especial, a prova 
documental, pericial, testemunhal e o depoimento do requerido. 

 
Por fim, seja julgada procedente a presente ação, confirmando-se a tutela antecipada, se 
deferida, competindo-se o requerido a manter sempre estoque dos itens descritos na lista 



de fls. 408 e seguintes em quantidade suficiente para o atendimento de um mês de 
demanda dos portadores de fibrose cística. 

 
Dá-se à causa o valor de alçada. 

 
Porto Alegre 13 de dezembro de 2001. 

 
Denise Casanova Villela, 
Promotor de Justiça. 

 
Testemunhas 

_______________________ 

_______________________ 


