
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

URGENTE

Processo nº. 24027-56.2012.4.01.3300

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da  República

signatários, ciente dos despachos de fls. 581 e 583 e da decisão de fls. 599/600, vem

perante V. Excelência manifestar-se nos seguintes termos.

O  ESTADO DA BAHIA,  intimado a comprovar o  envio das informações

solicitadas pela UNIÃO (fl. 582), quedou-se mais uma vez inerte (fl. 597), tal qual ocorreu

em outras tantas intimações efetuadas por esse Juízo ao sobredito ente público (vide

síntese processual de fls. 573/574-v).

Diante do descaso perpetrado, a Magistrada determinou, por meio da

decisão de fls.  599/600,  a  intimação pessoal do Secretário Estadual de Saúde, para o

repasse de informações à UNIÃO e a adoção das medidas necessárias para a dispensação

dos análogos de insulina no interior do estado.  Conquanto intimado pessoalmente da

decisão (fl. 604), Fábio Vilas Boas não ofereceu pronunciamento no prazo judicial fixado

(fl. 606).

Saliente-se que, além das diversas intimações direcionadas ao  ESTADO

DA BAHIA desde o deferimento da medida liminar (agosto de 2012) até a presente data,

esta é a  segunda vez1 que Fábio Vilas Boas é  intimado pessoalmente para dar integral

cumprimento à tutela provisória de fls. 107/115, sem êxito.

A ausência de distribuição dos análogos de insulina tem causado graves

problemas aos pacientes que dependem do uso das referidas substâncias, sobretudo no

1A primeira encontra-se às fls. 500/502-v.
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interior do estado, visto que, até o presente momento, a dispensação encontra-se restrita

ao Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia (CEDEBA), em Salvador/BA,

consoante demonstrado pelo MPF às fls. 573/580.

Os documentos que seguem anexo a este pronunciamento, provenientes

da Procuradoria da República atuante no município de Paulo Afonso/BA, revelam o efeito

ocasionado pelo não cumprimento integral da medida liminar e a consequente ausência

dos análogos de insulina no interior baiano.

Hércules  Lucas  Souza  Pires,  filho  de  Hermógenes  Pires  dos  Santos,

faleceu no dia 10 de agosto de 2016, após permanecer internado na unidade de terapia

intensiva (UTI) do Pronto Socorro São Francisco, no município de Salgueiro/PE. O infante

recebeu o diagnóstico de  cetoacidose2,  enfermidade potencialmente contraída após a

interrupção do uso dos análogos de insulina Lantus e Novorapid.

Antes de Hércules vir a óbito, seu genitor se dirigiu à Procuradoria da

República no município de Paulo Afonso/BA, solicitando informações sobre o andamento

do procedimento referente à dispensação dos análogos de insulina, visto que seu filho

não estava recebendo as referidas substâncias. Segundo informado por Hermógenes, sua

criança piorou muito desde que parou de utilizar as insulinas Lantus e Novorapid, o que

causou uma descompensação de sua glicose, levando-o a ser internado “às pressas”,

vindo a falecer na semana seguinte.

De  acordo  com  informações  oriundas  do  nosocômio  onde  Hércules

permaneceu internado,  “tem chegado com frequência adolescentes vindos do município

de  Paulo  Afonso  nesse  estado  de  cetoacidose”,  os  quais,  muito  provavelmente,  são

acometidos  da  enfermidade  pela  ausência  de  utilização  dos  análogos  de  insulina,  a

despeito da medida liminar deferida no presente processo.

Esse breve relato atinente ao município de Paulo Afonso/BA é apenas um

exemplo do que pode ocorrer a usuários do SUS ante a não percepção de análogos de

2 “Quando há falta de insulina e o corpo não consegue usar a glicose como fonte de energia, as células utilizam
outras vias para manter seu funcionamento. Uma das alternativas encontradas é utilizar os estoques de gordura
para obter a energia que lhes falta. Entretanto, o resultado final desse processo leva ao acúmulo dos chamados
corpos cetônicos , substâncias que deixam o sangue ácido, ou seja, com o pH mais baixo do que o normal. Essa
acidez é extremamente desfavorável para o organismo, porque a maioria das reações químicas que acontecem
a cada segundo em nossas células depende de uma faixa muito estreita de pH. Isso significa que o grau de
acidez não pode variar muito. A cetoacidose diabética é uma complicação aguda grave, potencialmente mortal.
No diabetes tipo 1, ela pode ser a primeira manifestação da doença ou resultar do aumento das necessidades
de insulina por causa de infecções, traumas, infartos e cirurgias. Já nos portadores do tipo 2, pode ocorrer sob
condições  graves  como  a  septicemia,  por  exemplo.”  Acesso  em  09/08/2016:
http://drauziovarella.com.br/diabetes/cetoacidose-diabetica/
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insulina para o tratamento da diabetes  mellitus.  Frise-se que a situação perdura até a

presente data tão somente porque o ESTADO DA BAHIA não implementou, integralmente,

a decisão liminar de fls. 107/115, não obstante as diversas intimações realizadas ao longo

deste  processo  (fls.  370/371,  381/381-v,  402/402-v,  405/405-v,  418/418-v,  438/438-v,

485/486, 502/502-v, 569/569-v, 582/582-v e 604/605).

Ante o exposto, considerando:

(I) o deferimento da medida liminar em agosto de 2012 e o transcurso

de 04 (quatro) anos sem que seu conteúdo fosse completamente atendido pelo ESTADO

DA BAHIA;

(II) as  diversas  intimações  direcionadas  ao  segundo  acionado,

recebidas por diferentes agentes públicos, dentre eles o atual Secretário de Saúde, Fábio

Vilas Boas, por 02 (duas) vezes;

(III) os graves problemas advindos da falta de dispensação dos análogos

de  insulina  no  interior  do  estado,  mormente  em relação  aos  municípios  distantes  da

capital soteropolitana – a exemplo de Paulo Afonso;

(IV) a ineficácia das astreintes fixadas pelo Juízo perante o ESTADO DA

BAHIA, visto que sua incidência a partir de novembro de 2013 não impediu o segundo

acionado de desatender à determinação judicial até a presente data;

(V) o descumprimento da última intimação endereçada ao Secretário

Estadual de Saúde (fls. 604/605),  não obstante o arbitramento de multa diária contra si

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – fls. 599/600, o que reforça o parco efeito

intimidatório provocado por medidas de caráter pecuniário na hipótese dos autos;

(VI) o disposto no art. 297 e parágrafo único c/c art. 536, caput e § 1º do

Novo  Código  de  Processo  Civil,  que  possibilita  ao  Magistrado  a  adoção  das  medidas

necessárias para a satisfação dos interesses do autor, sem elencar um rol taxativo de

providências para o julgador aplicar no caso concreto3;

3“A  doutrina  é  tranquila  no  entendimento  de  que  o  rol  de  formas  executivas  previsto  pelo
dispositivo legal é exemplificativo, o que é corroborado pela utilização da expressão 'entre outras
medidas' antes da descrição específica das formas executivas constantes do texto legal e diante da
generalidade  da  previsão  contida  no  art.  139,  IV,  do  Novo  CPC”  -  NEVES,  Daniel  Amorim
Assumpção. Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. 1.ed. Salvador, Juspodivm,
2016. p. 946.
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(VII) o comportamento desidioso e contrário à dignidade da justiça do

atual Secretário Estadual de Saúde quanto ao atendimento da determinação contida na

medida liminar,  mesmo após o  recebimento de diversas  intimações pelo  ESTADO DA

BAHIA (duas delas especificamente direcionadas a si), além do arbitramento de astreintes

diretamente contra sua pessoa:

Vem o MPF requerer o AFASTAMENTO de Fábio Vilas Boas Pinto do cargo

de Secretário de Saúde do ESTADO DA BAHIA, até, pelo menos, que a ordem judicial seja

cumprida integralmente, bem como o  bloqueio via BACENJUD do valor da multa diária

aplicada  em desfavor  do  referido  gestor  a  partir  de  09  de  agosto  de  2016  (fl.  606),

devendo seu substituto adotar, prontamente, as medidas necessárias para: (I) dispensar

os  análogos  de  insulina  no  interior  do  estado;  (II)  encaminhar  à  UNIÃO informações

pertinentes  ao  repasse  de  numerário  destinado  à  aquisição  das  substâncias,  em

atendimento ao pronunciamento de fls. 480/482.

As medidas supracitadas visam a promover o integral atendimento da

medida liminar deferida às fls. 107/115, tendo em vista o insucesso das astreintes fixadas

em desfavor do   ESTADO DA BAHIA   e seu Secretário de Saúde, a despeito da relevância da

matéria tratada nos autos.

Por  fim,  informa o  Parquet que extraiu  cópia  integral  dos  autos  para

remessa à Procuradoria Regional da 1ª Região, com a finalidade de apurar a prática dos

crimes previstos nos arts. 121 e 330 do Código Penal por Fábio Vilas Boas.

Salvador, 19 de agosto de 2016.

PABLO COUTINHO BARRETO FÁBIO CONRADO LOULA

Procurador da República Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto

4


