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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº  5014635-79.2018.4.03.6100 / 24ª Vara Cível Federal de São Paulo
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
 
RÉU: UNIAO FEDERAL
 

D E C I S Ã O

:  se manifesta em réplica à contestação da UniãoPetição ID 10851401 Ministério Público Federal
Federal.

Afirma, quanto à alegação preliminar de falta de interesse de agir, que, segundo informações
prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) em relação à programação do 3º
trimestre de 2018, o Estado ficou desabastecido do medicamento  por 14 dias, de 06 de julho atéFingolimode
a entrega no dia 27 de julho, enquanto as entregas dos medicamentos , Betainterferona 1a 22mcg

 e  foram fracionadas e realizadas com atraso, queBetainterferona 1a 44 mcg Betainterferona 1b 300mcg
chegou a mais de 2 meses no caso medicamento .Betainterferona 1a 30mcg

Assim, a informação da ré de que o abastecimento estaria sendo regularizado não se coadunaria com
os fatos averiguados pelo , que destaca os efeitos deletérios do inadimplemento da União sobre o diaParquet
a dia e o tratamento dos pacientes acometidos com esclerose múltipla em São Paulo, como deslocamentos
frustrados pela inexistência de estoques nas farmácias especializadas – nem sempre próximas ou no mesmo
município em que o paciente – ou ao fracionamento da dosagem, por conta do paciente ou sugerido por
profissionais da saúde, a fim de fazer durar mais tempo a mesma quantidade de remédio.

Explica, de acordo com informações fornecidas por especialista, as consequências que podem advir
da interrupção do tratamento, dentre as quais a perda de eficácia e o “ ”.risco de rebote

Destaca que a entrega extemporânea do quantitativo aprovado já enseja prejuízos aos pacientes que
dependem do medicamento, não só porque o tempo entre a entrega à SES/SP e a distribuição às unidades de
dispensação no estado varia entre 30 e 60 dias por razões logísticas, mas também porque a imprevisibilidade
das datas de entrega pelo Ministério da Saúde (MS) prejudica qualquer planejamento no âmbito estadual.

Conclui que o raciocínio do MS, no sentido de que o envio extemporâneo geraria economia aos
cofres públicos, encerra em si uma , pois a própria União admitiria que lógica perversa os pacientes que

  deixaram de tomar os medicamentos nas datas corretas não podem compensar a escassez momentânea
   a fim de justificar a desnecessidade de entregaingerindo maior quantidade do fármaco no período seguinte

intempestiva/retroativa das quantidades que deixaram de ser transferidas oportunamente.

O  especula que foi dentro dessa lógica que ocorreu o cancelamento de ordens de pagamentoParquet
de valores empenhados com saúde no ano de 2017, como amplamente divulgado pela mídia e, por
conseguinte, dentro dessa lógica que despontou a “economia” da qual se vangloriou o MS na ocasião.

Discorda, também, da alegação da União de que estaria envidando esforços para o envio de estoque
estratégico para o Estado de São Paulo, pois, de acordo com reunião realizada em 23 de maio de 2018, o MS
teria externado que questões orçamentárias impediriam o atendimento dessa demanda da SES/SP,
apesar de expressamente contemplado no Anexo XXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº

.2/2017
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Salienta que a necessidade de formação de estoque de segurança com o envio do quantitativo
necessário à SES/SP decorre exatamente da impossibilidade de o MS cumprir a norma que ele próprio
estipulou referente ao cronograma de distribuição de medicamentos.

Em relação à tutela de urgência, o Ministério Público Federal aponta que, nos termos do Quadro 01
da Informação CAF nº 621/2018, a programação da SES/SP para o 3º trimestre de 2018, já computado o
estoque de segurança era de “  1) 14.322 (quatorze mil, trezentos e vinte e dois) comprimidos de
Betainterferona 1a 22mcg; 2) 9.086 (nove mil e oitenta e seis) comprimidos de Betainterferona 1a 30mcg; 3)
31.726 (trinta e um mil, setecentos e vinte e seis) comprimidos de Betainterferona 1a 44mcg; 4) 17.519
(dezessete mil, quinhentos e dezenove) comprimidos de Betainterferona 1b 300mcg; 5) 131.908 (cento e
trinta e um mil, novecentos e oito) comprimidos de Fingolimode 0,5 mg; 6) 173.224 (cento e setenta e três
mil, duzentos e vinte e quatro) comprimidos de Glatirâmer 20mg; e 7) 3.599 (três mil, quinhentos e noventa e

” e que, conforme informado pela SES/SP, em 05.09.2018, “nove) comprimidos de Natalizumabe 300mg
 houve descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: 1)

intempestividade da entrega de 5.148 (cinco mil, cento e quarenta e oito) comprimidos de Betainterferona 1a
22mcg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 7 (sete)
dias depois do termo final]; 2) intempestividade da entrega de 9.088 (nove mil e oitenta e oito) comprimidos
de Betainterferona 1a 30mcg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em
24 de agosto, 7 (sete) dias depois do termo final]; 3) inadimplemento da entrega de 871 comprimidos de
Betainterferona 1a 30mcg [9.959 (programação com estoque estratégico) – 9088 (quantitativo entregue pelo
MS) = 871]; 4) intempestividade da entrega de 10.236 (dez mil, duzentos e trinta e seis) comprimidos de
Betainterferona 1a 44mcg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 24
de agosto, 7 (sete) dias depois do termo final]; 5) intempestividade da entrega de 6.810 (seis mil, oitocentos
e dez comprimidos) comprimidos de Betainterferona 1b 300mcg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17
de agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 7 (sete) dias depois do termo final]; 6) intempestividade da
entrega de 885 (oitocentos e oitenta e cinco) comprimidos de Betainterferona 1b 300mcg [a entrega deveria
ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 29 de agosto, 12 (doze) dias depois do termo
final]; 7) inadimplemento de 33.124 (trinta e três mil, cento e vinte e quatro) comprimidos de Fingolimode
0,5 mg [131.908 comprimidos foi o quantitativo programado com estoque de segurança, mas apenas 98.784
comprimidos foram efetivamente entregues]; 8) entrega extemporânea de 43.316 comprimidos de Glatirâmer
20 mg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 07 (sete)
dias depois do termo final]; e 9) entrega extemporânea de 1.128 (mil, cento e vinte oito) comprimidos de
Natalizumabe [entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 07

”(sete) dias depois do termo final].

Sinaliza que a União considerou, equivocadamente, que o quantitativo pendente de entrega referente
ao medicamento  fosse 14.868 comprimidos, quando o correto seria 33.124 unidades.Fingolimode 0,5mg

Discorre, ainda, sobre a possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial
ao Poder Público, a inexistência de violação ao princípio da isonomia e sobre a falta de planejamento do
gestor federal.

Ao final, requer a prorrogação da tutela de urgência para o 4º trimestre, nos parâmetros indicados
nas razões do agravo de instrumento, levando-se em consideração que, nos termos da Portaria de
Consolidação GM/MS nº 2/2017, isso deveria acontecer em remessa única até o dia 20.09.2018, e que a “nos
termos da programação encaminhada pela SES/SP, o quantitativo necessário para o atendimento do 4º
trimestre, já computado o estoque de segurança para o atendimento dos pacientes por 30 (trinta) dias, foi
de: 7.227 (sete mil, duzentos e vinte e sete) comprimidos de Betainterferona 1a22mcg; 8.519 (oito mil,
quinhentos e dezenove) comprimidos de Betainterferona 1a30mcg; 20.749 (vinte mil, setecentos e quarenta e
nove) comprimidos de Betainerferona 1a44 mcg; 11.662 (onze mil, seiscentos e sessenta e dois) comprimidos
de Betainterferona 1b300 mcg; 99.975 (noventa e nove mil, novecentos e setenta e cinco) comprimidos de

”.Fingolimode; 86.509 (oitenta e seis mil, quinhentos e nove) comprimidos de Glatirâmer 20mg
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Requer a rejeição da justificativa apresentada pela ré na contestação, com o reconhecimento “5.1)
intempestividade da entrega de 5.148 (cinco mil, cento e quarenta e oito) comprimidos de Betainterferona 1a
22mcg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 7 (sete)
dias depois do termo final]; 5.2) intempestividade da entrega de 9.088 (nove mil e oitenta e oito)
comprimidos de Betainterferona 1a 30mcg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só
aconteceu em 24 de agosto, 7 (sete) dias depois do termo final]; 5.3) inadimplemento da entrega de 871
comprimidos de Betainterferona 1a 30mcg [9.959 (programação com estoque estratégico) – 9088
(quantitativo entregue pelo MS) = 871]; 5.4) intempestividade da entrega de 10.236 (dez mil, duzentos e
trinta e seis) comprimidos de Betainterferona 1a 44mcg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de
agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 7 (sete) dias depois do termo final]; 5.5) intempestividade da
entrega de 6.810 (seis mil, oitocentos e dez comprimidos) comprimidos de Betainterferona 1b 300mcg [a
entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 7 (sete) dias depois
do termo final]; 5.6) intempestividade da entrega de 885 (oitocentos e oitenta e cinco) comprimidos de
Betainterferona 1b 300mcg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 29
de agosto, 12 (doze) dias depois do termo final]; 5.7) inadimplemento de 33.124 (trinta e três mil, cento e
vinte e quatro) comprimidos de Fingolimode 0,5 mg [131.908 comprimidos foi o quantitativo programado
com estoque de segurança, mas apenas 98.784 comprimidos foram efetivamente entregues]; 5.8) entrega
extemporânea de 43.316 comprimidos de Glatirâmer 20 mg [a entrega deveria ter sido feita até o dia 17 de
agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 07 (sete) dias depois do termo final]; e 5.9) entrega
extemporânea de 1.128 (mil, cento e vinte oito) comprimidos de Natalizumabe [entrega deveria ter sido feita
até o dia 17 de agosto, mas só aconteceu em 24 de agosto, 07 (sete) dias depois do termo final], incidindo a
multa diária fixada na decisão proferida por este egrégio Juízo Federal (ID 9467569), cujo valor pode sofrer
alteração a depender de juízo de retratação ou do julgamento do Agravo de Instrumento nº
5017532-47.2018.4.03.0000 (ID 9602528, p. 3), para propiciar futura execução (após o trânsito em

”julgado), nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 7347/1985 .

Pleiteia, também, a designação de audiência de conciliação.

Instrui com novos documentos.

: comunicação de decisão proferida no agravo de instrumento nºID 11453135
5017532-47.2018.4.03.0000, em que se deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para “
fixar o valor da multa diária por medicamento correspondente ao custo diário de cada fármaco (acima
transcrito), limitada ao seu custo por trimestre (valor total da obrigação principal), conforme item 1.2, do

”.Capítulo VI, das razões recursais

: o Estado de São Paulo se manifesta em concordância com o MinistérioPetição ID 11746871
Público Federal, pleiteando seu ingresso como assistente litisconsorcial da Procuradoria da República no
feito.

Informa que, apesar da concessão da tutela provisória, ainda não foi possível criar o estoque
estratégico de 30 dias.

Esclarece, em relação à programação do 4º trimestre de 2018, que apesar do atraso na entrega de
uma parcela dos medicamentos (  e ), as FME de São PauloBetainterferona 1a 30mcg Fingolimode 0,5mg
estão abastecidas, mas que é necessária a entrega dos quantitativos pendentes pelo menos quinze dias antes
do esgotamento da cobertura dos estoques.

Instrui sua manifestação com a Informação CAF nº 1.117/2018 (ID 11746877).

É a síntese do necessário. Fundamentando, decido.
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Considerando seu interesse jurídico imediato na situação discutida nos presentes autos, enquanto um
dos titulares da relação jurídica em tela, qual seja, de fornecimento de medicamentos para esclerose múltipla
dentro do Sistema Único de Saúde, defiro o ingresso do  como ESTADO DE SÃO PAULO assistente

 do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil. litisconsorcial
.Anote-se

Conforme se depreende das informações fornecidas pelo Ministério Público Federal e pelo próprio
Estado de São Paulo e os relatórios elaborados pela SES/SP, têm persistido, por parte da União Federal, os
atrasos no cumprimento da programação de fornecimento dos fármacos para tratamento de esclerose
múltipla, acarretando problemas generalizados do ponto de vista logístico para abastecimento das farmácias
especializadas nesta unidade da federação, além de não ter sido entregue quantidade suficiente à composição
de estoque de segurança referente a 30 dias de dispensação.

De acordo com o quadro elaborado pela SES/SP, os estoques estaduais dos medicamentos 
Betainterferona 1a 22mcg, Betainterferona 1a 30mcg, Betainterferona 1a 44mcg, Betainterferona 1b

 e  só durarão, respectivamente, até300mcg, Fingolimode 0,5mg, Glatiramêr 20mg Natalizumabe 300mg
02.12.2018, 23.11.2018, 26.11.2018, 31.12.2018, 24.11.2018, 31.12.2018 e 02.12.2018:

 

Assim, em atenção à advertência do Estado de São Paulo de que, sem o estoque de segurança, é
necessária a entrega dos fármacos pelo menos 15 (quinze) dias antes da data final de cobertura de estoque, e
que a menor cobertura se encerrará no dia 23.11.2018, é necessário que os montantes pendentes sejam

.entregues até 08 de novembro de 2018

Ante o exposto, mantidos os pressupostos fáticos que fundamentaram a concessão da tutela de
urgência em relação à programação do 3º trimestre de 2018,  DEFIRO A PRORROGAÇÃO DA TUTELA

,  para determinar à ré que comprovePROVISÓRIA DE URGÊNCIA emrelação ao 4º trimestre de 2018,
documentalmente nos autos a entrega à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, até o dia 08 de

, da quantidade programada para o 4ª trimestre de 2018 (outubro/novembro/dezembro),novembro de 2018
destinada ao atendimento dos pacientes acometidos com esclerose múltipla, incluindo o estoque de
segurança, isto é, para que entregue à SES/SP a quantidade total aprovada dos medicamentos Betainterferona
1a 22mcg, Betainterferona 1a 30mcg, Betainterferona 1a 44mcg, Betainterferona 1b 300mcg, Fingolimode

 e .0,5mg, Glatirâmer 20mg Natalizumabe 300mg
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Em relação ao medicamento Natalizumabe 300mg, caso não seja analisado a tempo o pedido de
revisão da pauta, deverá ser, pelo menos, fornecido o montante aprovado na Portaria de Consolidação
GM/MS nº 2/2017.

Seguindo a decisão que antecipou a tutela recursal no AI nº 5017532-47.2018.4.03.0000, fixo o
  valor da multa diária em caso de descumprimento, por medicamento, correspondente ao custo diário

.de cada fármaco, limitada ao seu custo por trimestre (valor total da obrigação principal)

Diante da urgência e da cominação de , intime-se a União Federal .astreintes por mandado

Ciência às partes dos documentos juntados aos autos, facultando-se manifestação no prazo legal.

Diante do pedido do Ministério Público Federal, designo audiência de tentativa de conciliação para o
dia , oportunidade em que deverão comparecer representantes das27 de novembro de 2018, às 15h00min
partes com poderes para transigir.

A fim de não influir nas tratativas para autocomposição, postergo a apreciação do requerimento
quanto ao reconhecimento do descumprimento da ordem judicial para momento posterior à realização da
audiência.

Encaminhem-se os autos  para inclusão do Estado de São Paulo como assistenteao SEDI
litisconsorcial do MPF.

Intimem-se. Cumpra-se, .com urgência

São Paulo, 30 de outubro de 2018.

VICTORIO GIUZIO NETO

Juiz Federal
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