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PORTARIA Nº 019/2016 – PSP 

 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMO-

TORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA, com fundamento nos artigos 127 

caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 

e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 8.625/93, art. 

114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, 

art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 

do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará, art. 2º, incisos VII e 

XIII, da Lei Estadual 13.195/2002 (Lei de instituição da PSP), e segundo as disposições da Lei 

Federal n. 7.347/85,  

 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria Especializada 

denúncia de diversas irregularidades que estariam ocorrendo na COASF/SESA, quais sejam: 

 

- Possíveis irregularidades quanto ao fornecimento inconstante de medicamentos 

pela COASF/SESA para tratamentos de pacientes do SUS ; 

 

- Ocorrência de possíveis ilícitos praticados no âmbito da COASF no que diz 

respeito aos processos de distribuição, armazenamento, dispensação, intercâmbio, 

fracionamento e manipulação de medicamentos, além das funções privativas de gestão a 

nível farmacêutico, uma vez que se tomou conhecimento de que os farmacêuticos que existem 

no referido órgão costumam assinar por atividades não realizadas, a exemplo a dispensação 

de medicamentos, quando na verdade o que existiria no órgão seria a entrega de fármacos por 

leigos em descumprimento a normas jurídicas brasileiras, assim como em relação aos 

processos acima citados, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista clínico-

farmacêutico; 

 

- O farmacêutico não se encontra com o paciente, o que inviabilizaria todos os 

processos acima citados, de acordo com as boas práticas farmacêuticas regulamentadas,  

 

- Os atendimentos na COASF são limitados a agendamentos de datas marcadas 

pelo órgão, impossibilitando ao paciente o recebimento do fármaco quando este comparece 

em data distinta e dificultando o acesso aos medicamentos e a própria realização do 

tratamento a ser seguido pelo usuário do SUS, uma vez que este deveria agendar nova data 

para recebimento do medicamento, podendo com isso aguardar meses de espera para receber 

o fármaco necessário e, ainda, que não se consegue manter contato telefônico atualmente com 

os funcionários do referido órgão, impossibilitando a marcação de datas para dispensação dos 

fármacos e inviabilizando o acesso de medicamentos a usuários do SUS; 
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- Descumprimento reiterado às ordens judiciais, incorrendo em crime de 

desobediência, constante no Código Penal Brasileiro, art. 330, no tocante a pacientes que 

recebem as insulinas Lantus, Humalog e insumos em virtude de decisão judicial, 

impossibilitando o acesso aos pacientes de fazer uso das citadas insulinas, o que acarreta 

graves prejuízos a sua saúde, podendo ocasionar inclusive a morte destes; 

 

- Denúncia de que estariam havendo desvios de medicamentos na COASF/SESA 

e a existência de depósitos clandestinos para armazenamento de fármacos, sem o devido 

alvará sanitário, fora das dependências da COASF/SESA; 

 

CONSIDERANDO, que a Constituição Federal determina como função 

institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como o dever de zelar pelo efetivo respeito 

dos Poderes Públicos aos direitos assegurados na Carta Magna de 1988, bem como promover 

as medidas necessárias a sua garantia; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de investigar mais detidamente o caso, 

sobretudo na colheita de documentos a ensejarem eventual ação judicial; 

 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apuração da situação apresentada, 

determinando, de logo: 

 

1. Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil, na forma do art. 

2º, §3º e art. 3º, V e VI ambos da resolução nº 007/2010 do CPJ/CE, e proceda à respectiva 

autuação; 

 

2. Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 

007/2010 do CPJ/CE, a publicação da presente portaria nos locais de costume, bem como 

encaminhamento da presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do 

Ceará, por e-mail, para publicação no Diário Oficial; 

 

3. Nomeio o Técnico Ministerial Francisco Mirtênio de Lima Pinheiro, para 

secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil, mediante Termo de Compromisso, nos 

termos do art. 3º, incisos VII da Resolução 007/2010 do CPJ/CE e art. 4º, V, da Resolução n. 23 

do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;  

 

4. Comunique-se a instauração de Inquérito Civil ao Conselho Superior do 

Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania, nos termos do art. 3º, VIII 

da Resolução 007/2010 do CPJ/CE;  
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5. Oficie-se à COASF/SESA, REQUISITANDO, no prazo de 15 (quinze) dias, 

o encaminhamento a esta Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública de manifestação 

acerca dos fatos relatados no caso em tela.  

 

6. O presente Inquérito Civil deverá estar concluído no prazo de 12 (doze) 

meses. Se vencido tal prazo, certifique e abra vista. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Gabinete da Promotoria de Justiça de 

Defesa da Saúde Pública, em Fortaleza, aos 15 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PÔRTO 

Promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública 


