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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE UBERLÂNDIA-MG

Distribuição por prevenção à 3a Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia (

Processo 1006407-76.2020.4.01.3803) 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que

esta subscreve,  no uso das suas atribuições constitucionais e legais, vem, à presença de Vossa

Excelência, promover:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM PEDIDO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Em face da:

1)UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, que deve ser

citada  na  pessoa  do  seu  representante  judicial,  com  endereço  na  Av.  João

Pessoa, nº 778, Bairro Martins, Uberlândia/MG; e do

2)ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público interno,

pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da Liberdade, Palácio da

Liberdade,  Bairro Funcionários,  Belo Horizonte/MG, podendo ser citado na

pessoa  de  seu  advogado  regional,  com  endereço  na  Av.  Comendador

Alexandrino Garcia, n.º 2689, Marta Helena, Uberlândia/MG; e do
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Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

1. DO OBJETO DA AÇÃO

A presente ação civil  pública tem por objeto a proteção do direito

fundamental  à  saúde,  mormente  daqueles  cidadãos  que  se  encontram

internados  em estabelecimentos  da  rede  pública  de  saúde  de  Uberlândia  e  que

necessitam  de  intervenções  que  demandam  por  medicamentos  sedativos  e

bloqueadores  neuromusculares,  os  quais  estão  em  falta  nos  estabelecimentos

de saúde localizados no município.

2. DOS FATOS

No dia 5 de junho de 2020, o  Conselho Regional  de Medicina de

Minas Gerais publicou a seguinte nota:

Dias antes, a Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais havia publicado
Endereço: Rua São Paulo, nº 35, Bairro Tibery, Uberlândia - CEP 38405-027 Telefone (34) 32186900

 
2

O:\UDI\Gabinete1\BACKUP PASTA COMPARTILHADA Dr. Cleber\CÍVEL\477-2020-02 - ACP MEDICAMENTOS SEDATIVOS - COVID\ACP - Falta de 
anestésicos COVID - Dr. Cléber - Uniao e Estado.odt

Num. 299516427 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CLEBER EUSTAQUIO NEVES - 10/08/2020 11:54:39
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081011543911300000295092049
Número do documento: 20081011543911300000295092049



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM UBERLÂNDIA

__________________________________________________________________________________

nota semelhante:

Ao que se nota, lamentavelmente, está acontecendo no Brasil o que aconteceu

há algum tempo em outros países gravemente acometidos pela COVID-19, tais como Itália,

França, Espanha1, o que seja: falta de sedativos e relaxantes musculares usados em leitos de

UTI, inclusive na entubação de pacientes graves com COVID-19.

Instaurado  o  Procedimento  n.  1.22.003.000477/2020-02  para  a

apuração  dos  fatos,  a  Prefeitura  de  Uberlândia  informou  a  falta  dos

medicamentos  necessários  para  o  tratamento  dos  pacientes  internados  em

Unidades  de  Terapia  Intensiva  (Ofício  n.  3044/2020/AJ/MS/SMS,  de

29/07/2020).

Observa-se  que  a  escassez  de  vários  medicamentos,  notadamente
1https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/04/05/franca-autoriza-uso-de-anestesico-veterinario-para-  
tratar-doentes-com-covid-19.htm
https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/mundo/coronav%C3%ADrus-amea%C3%A7a-provocar-
escassez-de-medicamentos-na-europa-1.411016 
https://www.rfi.fr/br/europa/20200401-hospitais-europeus-alertam-sobre-escassez-de-rem%C3%A9dios-para-
tratar-pacientes-da-covid-na-uti 
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daqueles  necessários  para  a  entubação  de  pacientes,  tais  como:  propofanol

10mg/ml;  morfina 10mg/ml;  fentalina citrato 0,05 mg/ml;  rocurônio 10mg/

ml;  atracúnio;  besilato  10mg/ml;  Etomidato  2mg/mL;  lidocaína  20  mg/ml

(2%);  midazolam  5  mg/L;  propofol,  10mg/ml  -20  ml  e  10  ml;  rocurônio,

brometo  10  mg/ml;  atropina,  sulfato  0,25mg/ml  e  pancurônio,  brometo

2mg/mL, dentre outros, é injustificável num momento de grave pandemia.

Sobressai  daí  grave  omissão  da  União  Federal  e  do  Estado  de

Minas  Gerais  que lesou e  continua lesando toda a  comunidade,  num claro mau

trato  às  disposições  do  art.  196 da  Constituição  da  República,  passível  de  ser

indenizada  pelos  requeridos  a  título  do  dano  moral  causado,  em  decorrência

da  não  disponibilização  de  medicamentos  essenciais  para  a  manutenção  da

vida de pessoas internadas em UTIS.

Como  ressaltado,  tais  medicamentos  são  primordiais  para  a

realização  de  procedimentos  denominados  “tempo  sensível”,  a  exemplo  dos

oncológicos,  cardiológicos  e  urgências/emergências  médicas,  nos  quais  se

enquadram os pacientes graves contaminados pela COVID-19.

Pelo desabastecimento,  o  procedimento de entubação de pacientes

com COVID-19 – para serem mantidos em respiração mecânica – estaria sendo

realizados  com  administração  de  fármacos  de  sedação  e  outros  não

apropriados para esta finalidade,  apresentando risco aos internados.

Em  08/07/2020,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL

requisitou  que  a  Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais prestasse informações

detalhadas sobre a falta de anestésicos, relaxantes musculares, medicamentos vasoativos e

outros  normalmente  utilizados  em  leitos  de  Unidades  de  Terapia  Intensiva,  inclusive  na

entubação de pacientes graves com COVID-19.
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Em resposta, a Secretaria de Estado de Saúde informou em suma que:

Nesse  contexto,  cabe  destacar,  ainda,  que  os  medicamentos  de  uso
hospitalar estão elencados em tabela do Ministério da Saúde, acessada via
SIGTAP (Sistema  de  Gerenciamento  da  Tabela  de  Procedimentos)  e  são
financiados no âmbito da  Atenção de Média e Alta Complexidade. Esse
financiamento é realizado segundo a lógica de procedimentos, de forma que
os  repasses  feitos  pelo  Ministério  da  Saúde  aos  gestores  do  SUS,  para
pagamento aos prestadores, contemplam uma série de serviços, conforme a
Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses,  Próteses  e  Materiais
Especiais do SUS.
Neste sentido temos um mix de prestadores federais, estaduais, municipais e
filantrópicos, sem grau de subordinação entre si, com diferentes fontes de
financiamento e com autonomia de gestão, compondo a rede hospitalar do
SUS-MG.
Assim, considerando que o financiamento dos componentes da Assistência
Farmacêutica possui critérios e fontes de recursos pactuadas no âmbito das
três esferas de governo, informamos que não estão previstos nesta política a
distribuição e/ou o financiamento de medicamentos a unidades hospitalares,
as  quais  apresentam  autonomia  administrativa,  competindo-lhes
regulamentar e padronizar medicamentos e materiais médicos utilizados em
suas unidades de acordo com seu porte e perfil de atendimento.

Esclareceu, ainda, que a ANVISA seria o órgão mais indicado para manifesta-se

sobre o desabastecimento nacional dos medicamentos.

Todavia, conquanto ciente da falta dos medicamentos sedativos, a  Secretaria

de Estado de Saúde de Minas Gerais não demonstrou quais medidas efetivas estão sendo

tomadas para reabastecer as unidades de saúde no espaço de tempo que exigem os pacientes

internados,  uma vez que a  simples comunicação do fato ao  Ministério da Saúde  não se

mostrou eficaz.

O  Conselho Nacional  de Secretários  de Saúde,  em 14/05/2020,  requereu ao

Ministério da Saúde apoio para garantir o abastecimento nos Estados, relatando que das 21

Secretarias Estaduais de Saúde que responderam o levantamento nos Estados, 19 informaram

que um ou mais hospitais  de referência de sua Unidade Federativa,  contidos no plano de

contingência  do  Estado  para  o  combate  à  nova  pandemia  do  coronavírus,  relataram
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dificuldades de aquisição dos medicamentos sedativos, adjuvantes na sedação e relaxantes

musculares, que compõem a relação de fármacos do chamado “kit intubação”.

Em 29 de maio (documento anexo), o CONASS reiterou o pedido de ajuda:

Informações  oriundas  do  Gabinete  Integrado  de  Acompanhamento  da

Epidemia Covid-19 do MPF (GIAC/MPF) dão conta de que a  UNIÃO mesmo ciente da

falta de medicamentos no Estado de Minas Gerais (ofício CONASS n. 209/2020, anexo) não

priorizou o repasse dos medicamentos sedativos e/ou anestésicos ao Estado, conforme trecho

da informação abaixo transcrita:

2. Considerando o desabastecimento dos estoques de anestésicos e relaxantes
musculares, o Ministério da Saúde esclareceu que atua em cinco diferentes
estratégias para a obtenção desses fármacos: i) aquisição internacional junto
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ao Uruguai; ii)  cotação para realizar compra internacional, via Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS), iniciada em 18 de junho de 2020; iii) re-
quisição administrativa perante a indústria farmacêutica, com a finalidade de
requisitar o excedente de medicamentos sem desabastecer o mercado e com-
prometer os contratos anteriormente firmados;  iv)  abertura de processo de
pregão via Sistema de Registro de Preços, com o intuito de oportunizar a
adesão aos estados e municípios; e v) acordo tripartite resultante de articula-
ção entre a União e as Secretarias de Saúde do Rio de Janeiro.

3. No que se refere à compra internacional, o Ministério da Saúde adquiriu
junto ao Uruguai,  no mês de julho/2020,  54.867 unidades  de anestésicos
(48.867 unidades de Propofol, cinco mil de Priaxim e mil unidades dexme-
detomidina) enviados prioritariamente às Secretarias de Saúde do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina:

4. Em relação à obtenção dos fármacos, via OPAS, foi encaminhado ao Ministério
da Saúde, em 11 de julho de 2020, a primeira cotação realizada pela organização.
No entanto, consoante informações repassadas pelo Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (CONASS), verificou-se que a maioria dos valores praticados estavam
acima do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Segundo o CONASS, a
Secretaria de Ciência,  Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) ainda não
deliberou sobre a compra de nenhum dos medicamentos ofertados e submeteu a situ-
ação à análise da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde (CONJUR/MS).

5. Quanto à estratégia de requisição administrativa, foram entregues, até o momento,
862,5 mil unidades de medicamentos para atendimento emergencial das demandas
da rede pública, consoante os respectivos quantitativos:
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6. No que diz respeito ao processo de pregão via Sistema de Registro de Pre-
ços, todos os 26 estados, Distrito Federal e 18 capitais (Maceió - AL, Salva-
dor - BA, Fortaleza - CE, Vitória - ES, Goiânia - GO, São Luís - MA, Belo
Horizonte - MG, Cuiabá - MT, Belém - PA, João Pessoa - PB, Teresina - PI,
Curitiba - PR, Porto Velho - RO, Boa Vista - RR, Porto Alegre - RS, Floria-
nópolis - SC, Aracaju - SE e São Paulo - SP) aderiram à Intenção de Regis-
tro de Preços (IRP) nº 94/2020,  que deu origem ao  Pregão Eletrônico nº
110/2020 iniciado em 27 de julho de 2020.
[...]

Verifica-se que apesar de a ANVISA ter sido informada do desabastecimento dos

medicamentos  ainda  em  maio  deste  ano,  aquela  autarquia  não  tomou  as  providências

concretas para suprir a demanda e normalizar o abastecimento dos fármacos, conforme se

extrai das informações do Ofício n. 1803/2020/SEI/GADP-CG/ANVISA, anexo:

[...]
2. Quanto ao processo de distribuição dos fármacos em farmácias e drogarias
e sua dispensação aos pacientes, informo que o sistema de rastreabilidade de
medicamentos  está  em  fase  de  desenvolvimento  e  implementação  pela
Gerência-Geral  de  Monitoramento  de  Produtos  Sujeitos  à  Vigilância
Sanitária, e, por essa razão, tais dados ainda não estão disponíveis.
3. No que se refere à gestão de compra e distribuição destes medicamentos
na rede pública, saliento que compete às Secretarias de Saúde Municipais e
Estaduais, assim como ao Ministério da Saúde.
4. Por oportuno, ressalto que a Anvisa está em intenso diálogo com o os
fabricantes de medicamentos e dentro de suas atribuições e competências,
elaborou instrumentos para a resolução rápida de questões sanitárias para
evitar o desabastecimento de mercado. Dentre essas ações, foram publicadas
as seguintes Resoluções:
[...]
6. Considerando que a Quarta Diretoria está em articulação com o Ministério
da  Saúde,  CONASS,  Secretaria  Executiva  da  Câmara  de  Regulação  do
Mercado  de  Medicamentos  (SCMED),  Câmara  dos  Deputados  e  outras
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entidades com a finalidade de buscar alternativas para o desabastecimento de
medicamentos utilizados para o Covid-19, acrescenta a DIRE4 que compete
à Anvisa, em face de evidências de descontinuação/interrupção injustificada
de produção, ou mesmo quando do iminente desabastecimento, promover a
priorização  de  petições  ou  solicitações  referentes  a  produtos  de  mesma
natureza, ou substitutos terapêuticos, de modo a garantir que as empresas
ampliem a capacidade de fabricação ou importação dos produtos.
7. Proativamente, a Anvisa lançou editais visando ampliar sua capacidade de
monitoramento  do  mercado.  Como  resultado,  não  foi  constatada  a
diminuição ou descontinuação da fabricação desses produtos. Pelo contrário,
algumas empresas informaram que conseguiram aumentar em até 4 vezes a
produção de  alguns  desses  medicamentos.  Assim sendo,  é  notório  que  o
provável  desabastecimento  de  medicamentos  do  chamado "kit  intubação"
não se deu por retração da oferta, mas sim pela ampliação exponencial da
demanda.
[…]
9.  Considerando  a  necessidade  de  informações  complementares  sobre  a
comercialização de medicamentos, informo que o processo foi encaminhado
à  Secretaria  Executiva  da  Câmara  de  Regulação  do  Mercado  de
Medicamentos, razão pela qual solicita-se o prazo de 7 (sete) dias úteis para
envio de tais esclarecimentos.

3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Os fatos  e  o  direito  que  dão ensejo  à  presente  ação encontram-se,

sem sombra de dúvidas,  no âmbito de  competência da Justiça Federal ,  tendo

em vista  o  nítido  interesse  da  União  nas  ações  de  enfrentamento  da  pandemia

do COVID-19,  que se desenvolvem em todo o território nacional.

Ademais,  considerando  que  o  Ministério  Público  Federal  é

insti tuição  autônoma,  mas  não  é  dotada  de  personalidade  jurídica  própria,

tem-se  reconhecido que  se  situa  na estrutura  federativa  como órgão da União.

Destarte,  a  sua  presença  na  ação,  seja  como  autor,  seja  como  assistente  ou

oponente, fixa a competência da Justiça Federal.
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Nessa  direção,  a  4ª  Turma  do  STJ  deu  provimento  ao  Recurso

Especial  nº 1.283.737/DF, assentando que o fato de o MPF  figurar como autor

de  ação civil  pública é  suficiente  para  atrair  a  competência da Justiça  Federal

para o processo2 .

Em suma,  basta  a  presença  do Ministério  Público  Federal  no  polo

ativo para afirmar a competência da Justiça Federal.

Ademais  disso,  são  formulados  pedidos  em  desfavor  da  UNIÃO

FEDERAL ,  descabendo  mais  considerações  a  respeito  da  competência  da

Justiça Federal para julgar e processar ações em que ela configura como parte.

4. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Mirando a efetiva proteção dos  direitos assegurados ao cidadão,  a

Constituição  Federal,  artigo  127,  estabelece  que  o  Ministério  Pú blico  é

insti tuição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,

2RECURSO  ESPECIAL .  A ÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  AJUIZADA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DISSÍDIO  NOTÓRIO.  1 .  Os  ar t s .  8 º ,  i nc i so
I I I  e  a r t i go  26 ,  §  3 º  da  Le i  n .  6 . 385 /1976 ,  a r t s .  10 ,  IX  e  11 ,  V I I ,  da  Le i  n .  4 . 595 /1964;  e  a r t i go
81 ,  parágra fo  ún i co ,  i nc i so  I ,  da  Le i  8 . 078 /1990,  t i dos  por  v io lados ,  não  possuem  ap t idão
su f i c i en t e  para  in f i rmar  o  f undamen to  cen t ra l  do  acórdão  recorr ido  -  a  compe tênc ia  para
aprec iação  da  ação  c i v i l  púb l i ca  a ju i zada  pe lo  Min i s t é r io  Púb l i co  Federa l  -  ,  o  que  a t ra i  a
inc idênc ia  ana lóg ica  da  Súmula  284  do  STF,  do  segu in t e  t eor :  É  inadmis s í ve l  o  recurso
ex t raord inár io ,  quando  a  de f i c i ênc ia  na  sua  fundamen tação  não  permi t i r  a  exa ta  compreensão
da  con trovér s ia .  2 .  A  ação  c i v i l  púb l i ca ,  como  as  demai s ,  subme te - se ,  quan to  à  compe tênc ia ,  à
regra  e s tabe l ec ida  no  ar t i go  109 ,  I ,  da  Cons t i t u ição ,  s egundo  a  qua l  cabe  aos  j u í ze s  f edera i s
processar  e  j u lgar  "as  causas  em  que  a  Un ião ,  en t idade  au tárqu ica  ou  empresa  púb l i ca  f edera l
fo rem  in t ere s sadas  na  cond ição  de  au toras ,  r é s ,  a s s i s t en t e s  ou  oponen te s ,  e xce to  as  de  f a l ênc ia ,
as  de  ac iden te  de  t raba lho  e  a s  su j e i t a s  à  Jus t i ça  E le i t o ra l  e  à  Jus t i ça  do  Traba lho" .  Ass im,
f i gurando  como  au tor  da  ação  o  Min i s t é r io  Púb l i co  Federa l ,  que  é  ó rgão  da  Un ião ,  a
compe tênc ia  para  a  causa  é  da  Jus t i ça  Federa l .  3 .  Recurso  e spec ia l  parc ia lmen te  conhec ido  e
nes ta  par t e  p rov ido  para  de t e rminar  o  prossegu imen to  do  ju lgamen to  da  pre sen t e  ação  c i v i l
púb l i ca  na  Jus t i ça  Federa l .  ( STJ .  Quar ta  Turma.  REsp .  n º  1 . 283 . 737 /DF.  Re l .  Lu í s  Fe l ipe
Sa lomão .  J .  22 . 10 . 2013)
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incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos

interesses sociais e individuais indisponíveis .

Dispõe,  ainda,  a  Carta  Magna,  art igo 129, incisos II  e  III,  que são

funções  institucionais  do  Ministério  Pú blico:  a)  zelar  pelo  efetivo  respeito

dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevâ ncia  pública  aos  direitos

assegurados  na  Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  a  sua

garantia ;  e  b)  promover  o  inqué rito  civil  público  e  a  ação civil  pública,  para

a  proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros

direitos difusos e coletivos .

Por  sua  vez,  prescreve  a  Lei  Complementar  n.  75/93,  artigo  6º ,

incisos  VII,  al íneas  “a”  e  “d”,  que  dispõe  sobre  a  organização,  as  atribuições

e  o  estatuto  do  Ministério  Público  da  União,  que  compete  a  essa  instituiçã o

promover o  inquérito  civil  público  e  a  ação civil  pública  para  a  defesa :  a)

dos  direitos  constitucionais ;  b)  e  de  outros  interesses  individuais

indisponíveis ,  homogêneos, sociais, difusos e coletivos.

Portanto,  é  insofismável  a  legitimidade  ad causam  do  Ministério

Público  Federal  para  manejar  esta  ação  civil  pública,  voltada,  especialmente,

para a concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos.

5. LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade  passiva  dos  réus  UNIÃO  FEDERAL  e  ESTADO

DE  MINAS  GERAIS  decorre  da  solidária  responsabilidade  no  cumprimento
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dos serviços  públicos  de saúde prestados aos  munícipes,  conforme preceitua  a

Constituição Federal:

[ . . . ]
Art .  196.  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado ,  garant ido
mediante  polí t icas  sociais  e  econômicas  que  visem  à  redução  do
risco  de  doença  e  de  outros  agravos  e  ao  acesso  universal
igual i tár io  às  ações  e  serviços  para  sua  promoçã o,  proteção  e
recuperação .
[ . . . ]

Art .  198.  As  ações  e  serviços  públ icos  de  saúde  integram  uma  rede
regional izada  e  hierarquizada  e  consti tuem  um  sistema  único ,
organizado de acordo com as  seguintes  di ret r izes:

I  -  descentral ização,  com direçã o única  em cada esfera de  governo;

II  -  a tendimento  integral ,  com  prioridade  para  as  atividades
preventivas ,  sem prejuízo  dos serviços ass is tenciais ;

II I  -  part icipação da  comunidade.

[…]

A Lei  Federal  nº  8.080/90,  por  sua  vez,  disciplina  a  organizaçã o,

direção e gestão do Sistema Único de Saúde, nos seguintes moldes:

[ . . . ]

Art.  9º  –  A direção  do  Sistema Único  de  Saú de (SUS)  é  única ,  de
acordo  com o  inciso  I  do  art igo  198 da  Const i tuição  Federal ,  sendo
exercida em cada es fera de  governo pelos  seguintes  ó rgãos:

I  –  no âmbito da  União,  pelo Minis tér io  da Saú de;

II  –  no  âmbito  dos  Estados  e  do  Dist r i to  Federal ,  pela  respect iva
Secretaria  de  Saúde ou órgão  equivalente;  e

II I  –  no  âmbito dos Municípios ,  pela  respect iva  Secretaria  de Saúde
ou órgão equivalente.

[…]

Observa-se  que  o  Sistema  Único  de  Saú de  –  SUS  ramifica-se,

sem,  contudo,  perder  sua  unidade.  Assim,  os  demandados  são  entes  estatais

gestores  e  responsáveis  pelo  SUS,  figurando  como  partes  passivas  legítimas,
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uma  vez  que  a  decisão  postulada  projetará  efeitos  suas  esferas  jurídicas  de

dever-poder.

5.1. DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DA UNIÃO

No  direito  constitucional  brasileiro,  notadamente  a  partir  da

Constituição  Federal  de 1988,  pode-se asseverar,  sem receio de equívoco,  que

a saúde é um direito fundamental.

Com  efeito,  além  de  se  encontrar  expressamente  incluída  no  rol

de  direitos  sociais  insculpidos  na  Constituição  Federal,  artigo  6º,  a  saúde  é

definida  como “direito  de  todos  e  dever  do  Estado ”,  a  ser  garantido  mediante

a adoção de políticas públicas voltadas para a redução do risco de doença e

de  outros  agravos  e  para  o  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e

serviços para sua promoção,  proteção e recuperação,  à luz da Carta Magna,

artigo 196.

Nessa  perspectiva,  coerente  com  as  normas  constitucionais,

assenta  a  doutrina  preponderante  que  o  direito  à  saúde,  tal  como  assegurado

na  Constituição  Federal,  enquadra-se  na  categoria  de  direito  fundamental  de

segunda dimensão (geração),  que consubstancia  os direitos sociais,  culturais  e

econômicos,  caracterizados  por  exigirem  prestações  positivas  do  Estado  para

a  sua  consecução.  Não  se  trata,  aqui,  à  semelhança  dos  direitos  de  primeira

dimensão  (geração),  de  apenas  impedir  a  intervenção  do  estatal  em  desfavor

das liberdades individuais,  mas de reclamar do Estado a execução do que lhe é

cominado.
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Cumpre  lembrar,  ainda,  que  se  qualifica  de  relevância  pública  as

ações  e  os  serviços  de  saúde,  segundo  Constituição  Federal,  artigo  197.

Evidencia-se,  com efeito,  o  propósito  de  realçar,  indelevelmente,  o  caráter  de

essencialidade do direito fundamental à saúde na nova ordem constitucional,

independentemente  de  ser  prestado  diretamente  pelo  Estado  ou  por  entes

privados.

O  principal  consectário  do  enquadramento  de  uma  norma  na

categoria  dos  direitos  fundamentais  é  o  reconhecimento  da  sua  supremacia

hierárquica  –  não  apenas  do  ponto  de  vista  formal,  mas  também axiológico  –

e,  conseqüentemente,  da  sua  força  normativa  diferenciada.  A

fundamentalidade  de  que  se  revestem  tais  direitos  não  pode  passar

despercebida  ao  intérprete,  a  quem  cabe,  através  da  hermenêutica

especificamente  constitucional,  extrair  deles  o  significado  que  proporcione

máxima possibilidade de gerar efeitos práticos.

Nessa  linha,  “o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana

exprime,  em  termos  jurídicos,  a  máxima  kantiana,  segundo  a  qual  o  Homem

deve sempre  ser  tratado como um fim em si  mesmo e  nunca  como um meio.  O

ser  humano  precede  o  Direito  e  o  Estado,  que  apenas  se  justificam em razão

dele.  Nesse  sentido,  a  pessoa  humana  deve  ser  concebida  e  tratada  como

valor-fonte  do  ordenamento  jurídico,  como  assevera  Miguel  Reale,  sendo  a

defesa  e  promoção  da  sua  dignidade,  em  todas  as  suas  dimensões,  a  tarefa

primordial  do  Estado  Democrático  de  Direito.  Como  afirma  José  Castan

Tobena,  el  postulado  primário  del  Derecho  es  el  valor  próprio  del  hombre

como valor superior e absoluto,  o lo que es igual,  el  imperativo de respecto a

la persona humana” 3 .

3 DANIEL SARMENTO, A ponderação de Interesses na Constituição Federal, 1ª ed., 3 tir., Editora Lumen Juris, 2003.
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Corolário  indefectível:  a  saúde  é  direito  fundamental ,  cuja  não

salvaguarda  por  parte  do  Estado  representa  violação  gravíssima  da  Carta

Política ,  Capítulo  II  –  Dos  Direitos  Sociais  –  artigo  6°,  que,  de  modo

expresso,  a  fim de  que  não subsistam dúvidas,  densifica-o,  no  seu  artigo  196:

“a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante  polít icas

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  a  sua

promoção, proteção e recuperação”.

Prosseguindo  o  raciocínio,  pegue-se  o  disposto  na  Carta  Magna,

artigo  197,  que  estabelece  o  propósito  do  legislador  constituinte  de  realçar  o

caráter  de  essencialidade  do  direito  fundamental  à  saúde ,  à  medida  que:

“são  de  relevância  pública  as  ações  e  serviços  de  saúde,  cabendo  ao  Poder

Público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua  regulamentação,  fiscalização  e

controle,  devendo  sua  execução  ser  feita  diretamente  ou  através  de  terceiros

e,  também, por pessoa física ou jurídica de direito privado ”.

Ainda,  doutrinariamente,  entremostra-se  a  fundamentalidade  do

direito  à  saúde,  à  medida  que  ao  “qualif icar  os  serviços  e  ações  de  saúde

como de relevância pública,  não pretendeu o legislador consti tuinte dizer que

os  demais  direitos  humanos  e  sociais  não  têm  relevância;  quis  o  legislador

talvez  enunciar  a  saúde  como  um  estado  de  bem-estar  prioritário,  fora  do

qual  o  indivíduo  não  tem  condições  de  gozar  outras  oportunidades

proporcionadas  pelo  Estado,  como  a  educação,  antecipando-se,  assim,  à

qualificação  de  “relevância”  que  a  legislação  infraconstitucional  deverá

outorgar a outros serviços, públicos e privados (. . .) ”4 .

4 GUIDO IVAN DE CARVALHO e LENIR SANTOS, Sistema Único de Saúde – Comentários à Lei Orgânica da Saúde, 3ª

edição, Editora da Unicamp, Campinas, 2002, p. 317.
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É  insofismável,  pois,  o  dever  do  Estado  de  disponibilizar  os

recursos  necessários  para  que  o  direito  subjetivo  à  saúde ,  tratado

extensivamente  pela  Constituição  Federal,  seja  levado  a  efeito.  Mas  a

prestação  desse  serviço  público  essencial  deve  ocorrer,  importa  não  olvidar,

de  forma  adequada,  conforme  se  depreende  da  Constituição  Federal,  artigo

198, caput ,  inciso II,  que estabelece que as ações e serviços públicos de saúde

integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um  sistema

único  organizado  de  acordo  com  a  seguinte  diretriz:  atendimento  integral,

com  prioridade  para  as  atividades  preventivas ,  sem  prejuízo  dos  serviços

assistenciais.

Infraconstitucionalmente,  a  Lei  Federal  nº  8.080/90,  editada  com

o intuito  de  regulamentar  os  disposit ivos  constitucionais  referentes  ao  direito

à  saúde  e  dispor  sobre  o  SUS,  ressalta  os  valores  primordiais  que  tem  a

saúde  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  um  direito  fundamental  do  ser

humano ,  devendo  o  Estado  prover  as  condições  indispensáveis  ao  seu

exercício5 .

Essa  Lei  estabelece,  outrossim,  que  as  ações  e  serviços  públicos

que integram o SUS serão desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas

na  Carta  da  República,  artigo  198,  obedecendo,  ainda,  aos  princípios  a

5 Lei federal nº 8.080/90:

“Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4°. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da administração direta e indireta e das funções mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de
Saúde – SUS.”
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universalidade  de  acesso,  da integralidade de  assistência,  da  igualdade da

assistência  à  saúde,  da  conjugação  de  recursos  financeiros,  tecnológicos  e

humanos6 .

Diante  disso,  tem-se  que  o  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS ,  na

qualidade  de gestor  integrante  do Sistema Único de Saúde,  é  responsável  pelo

fornecimento  dos  medicamentos  essenciais  objeto  desta  ação  dentro  das

unidades  hospitalares  públicas,  localizadas  no  município  do  Uberlândia ,

garantindo  as  l inhas  de  cuidado  definidas  nos  Protocolos  e  Diretrizes

Terapêuticas.

Em  se  tratando  de  direito  difuso  à  saúde,  resguardado  como

garantia  fundamental,  não  é  tolerável  que  o  paciente  tenha  sua  vida  colocada

em  risco  para  que  sejam  desembaraçados  os  procedimentos  burocráticos,

devendo ser tomadas as medidas cabíveis pelo ESTADO DE MINAS GERAIS

para  o  fornecimento  do  tratamento  adequado  nos  hospitais  públicos

localizados  no  Município  de  Uberlândia ,  que  não têm personalidade  jurídica

e são, portanto, meros instrumentos de ação do Estado.

No  mais,  importa  demonstrar  que,  conforme  disciplinado  na

Portaria  MS  3.916,  de  30/10/1998,  dispondo  sobre  a  Política  Nacional  de
6 Lei federal nº 8.080/90,

Artigo. 7° (...)

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

II - integralidade de assistência, entendida 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;

(...)

IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

(...)

XI  – conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população.”
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Medicamentos,  constituem  responsabilidades  da  esfera  estadual,  dentre

outras  ações,  coordenar  e  executar  a  assistência  farmacêutica  no  seu

âmbito;  promover o  uso  racional  de  medicamentos  junto  à  população,  aos

prescritores  e  aos  dispensadores;  e  assegurar a  adequada  dispensação  dos

medicamentos,  promovendo  o  treinamento  de  recursos  humanos  e  a

aplicação das normas pertinentes .

Desta  forma,  deve  o  Estado  garantir  que  não  haja  situações  de

desabastecimento  nos  hospitais  públicos,  além  de  um  planejamento  integrado

e adequado para previnir  que pacientes sofram com a falta de medicamento em

qualquer situação, especialmente durante a pandemia do coronavírus.

Por  outro  lado,  o que se espera da  UNIÃO é que cumpra sua competência,

dando  concretude  aos  princípios  administrativos  da  impessoalidade  e  transparência,  que

forneça dos  demais  entes  federativos  os  medicamentos  necessários  para  o tratamento  dos

pacientes graves internados com o coronavírus.

6. DAS PRETENSÕES DESTA ACP

A pretensão de direito material desta demanda  é  obter  aquilo e

exatamente  aquilo  que  é  negado  ilicitamente  pela  UNIÃO  e  pelo  ESTADO

DE MINAS GERAIS  aos  pacientes  do  COVID-19.  Com esse  desiderato  abre-

se a  necessidade e a adequação  da  tutela jurisdicional  de inibição  do ilícito

mediante  sentença  de  natureza  preponderantemente  mandamental,  apta  a

outorgar  a  enunciada  pretensão  de  direito  material,  pela  qual  o  magistrado,

reconheça a ilicitude consubstanciada das condutas dos réus.
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Dessa  feita,  faz-se  imperativo  que  o  julgador  ordene ,  sob  pena

de  multa ,  à  união  e  ao  estado  de  minas  gerais  que:  promovam,        imediata  e  

urgentemente      ,  as  providências  cabíveis  a  assegurar  a  ação  concertada,  

com o desígnio        de         fornecer aos  hospitais  da rede pública  do Município de

Uberlândia  todos  os  medicamentos  essenciais  para  pacientes  graves

internados  com  Covid-19,  especialmente  bloqueadores  e  anestésicos,

fornecendo-os regularmente e sem qualquer nova interrupção  .

Neste  ponto,  impende  sobrelevar  que  os  requeridos,  por

intermédio  dos  seus  agentes  públicos  competentes,  têm  o  dever-poder  de

gerir  o  SUS,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  8.080/90,  artigo  9º,  incisos  I,  II  e

III.  Por  isso,  não  se  concebe  um  biombo  que  os  exima  das  suas

responsabilidades  pela  grave  situação  em  que  se  encontram  os  serviç os  de

saúde,  em consequência  da  propagação  do COVID-19 entre  os  munícipes,  que

tem servido para  justificar  imposição  de drásticas  medidas  de  impedimento às

atividades econômicas organizadas para a produção ou a circulação de bens ou

de serviços,  nos  termos do Decreto  nº  9.685 de 29/6/2020 do Poder  Executivo

estadual7 ,  malgrado já  se  tenham passado mais  de quatro  meses  da  declaraçã o

da pandemia.

Com  efeito,  são  os  agentes  públicos  dos  entes  requeridos  os

responsáveis  pelas  providências  que  devem  ser  tomadas  para  solução  da

ilicitude  ora  apontada.  Consequentemente,  justifica-se  o  reforço  da  ordem

mandamental  indicada  no  parágrafo  anterior,  infligindo-se-lhes  multa,  que

indevidamente se omitem na regularização do fornecimento dos medicamentos

essenciais  para  pacientes  graves  internados  com  Covid-19,  especialmente

bloqueadores  e  anestésicos,  fornecendo-os  regularmente  e  sem qualquer  nova

interrupção.

7https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397736
Endereço: Rua São Paulo, nº 35, Bairro Tibery, Uberlândia - CEP 38405-027 Telefone (34) 32186900

 
19

O:\UDI\Gabinete1\BACKUP PASTA COMPARTILHADA Dr. Cleber\CÍVEL\477-2020-02 - ACP MEDICAMENTOS SEDATIVOS - COVID\ACP - Falta de 
anestésicos COVID - Dr. Cléber - Uniao e Estado.odt

Num. 299516427 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: CLEBER EUSTAQUIO NEVES - 10/08/2020 11:54:39
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081011543911300000295092049
Número do documento: 20081011543911300000295092049



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM UBERLÂNDIA

__________________________________________________________________________________

Depreendida,  portanto,  a  necessidade  e  a  adequação  da  tutela

jurisdicional,  a  qual  se  deve  concretizar  mediante  sentença  de  natureza

prevalecente  mandamental,  torna-se  imprescindível  propugnar  pela

antecipação liminar da tutela pretendida ,  consoante se passa a expor.

7. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL

7.1. Delineamento da técnica processual

As mais  recentes  reformas  da processualística  nacional  tiveram

como  norte,  precipuamente,  a  aceleração  da  tutela  jurisdicional ,  com  uma

postura  que  se  propõe  superar  os  dogmas  formalistas  plantados  a  partir  do

século  XIX  e  colhidos  durante  o  século  XX,  em  prol  da  realização  dos

direitos materiais ,  sobretudo os direitos fundamentais .

Nesse  sentido,  “o  acesso  à  justiça  é  o  mais  elevado  e  digno  dos

valores  a  cultuar  o  trato  das  coisas  do  processo . . .  a  solene  promessa  de

oferecer  tutela  jurisdicional  a  quem  tiver  razão  é  ao  mesmo  tempo  um

princípio-síntese  e  o  objetivo  final ,  no  universo  dos  princípios  e  garantias

inerentes  ao  direito  processual  constitucional .  Todos  os  demais  princípios  e

garantias  foram  concebidos  e  atualizados  no  sistema  como  meios

coordenados  entre  si  e  destinados  a  oferecer  um  processo  justo ,  que  outra

coisa não é senão o  processo apto a produzir resultados justos” 8 .

A  densidade  semântica  desse  valor  superior  informa  uma  nova

ordem  processual  que  se  pauta  não  somente  na  segurança  e  nas  certezas

do  juiz ,  mas  nas  certezas ,  probabilidades  e  riscos .  “Onde  houver  razões

8 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Nova Era do Processo Civil, 1ª ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2004, p. 12 e 13.
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para  decidir  ou  para  atuar  em  apoio  em  meras  probabilidades,  sendo  estas

razoavelmente  suficientes,  que  se  renuncie  à  obsessão  pela  certeza,  correndo

algum  risco  de  errar  desde  que  se  disponha  de  meios  aptos  a  corrigir  os

efeitos de possíveis erros”9 .

Ocupa,  pois,  lugar  de  excelência  na  nova  ordem  processual  as

tutelas  jurisdicionais  dirigidas  a  combater  o  tempo-inimigo  da  justiça  e  os

males  do  retardamento  do  processo,  fatores  de  corrosão  dos  direitos.  “ Por

mais  de  um modo  o  decurso  do  tempo  pode ser  nocivo.  A primeira  hipótese  é

a do processo que chega ao fim e o provimento de mérito  é  emitido,  quando o

mal temido já está consumado e nada mais se pode fazer; isso se dá, p. ex.,  se

o  juiz  concede  um  mandado  de  segurança  para  que  o  impetrante  possa

participar  de  um concurso  público,  fazendo-o  no  entanto  depois  do  concurso

já  realizado.  O  segundo  grupo  de  situações  é  representado  pela  tutela

jurisdicional  demorada,  que chega depois  de  uma espera além do razoável  e

muito sofrimento e  privações impostos ao t itular de direitos  – p.  ex.,  no caso

do  titular  de  direito  a  alimentos,  que  permanecesse  anos  a  f io  esperando  a

tutela  jurisdicional,  recebendo-a  somente  depois  de  muito  tempo  de  injustas

privações.  O  terceiro  caso  é  o  do  processo  que  deixa  de  dispor  dos  meios

externos  indispensáveis  para  sua correta  realização ou para o exercício  útil

da  jurisdição  –  o  que  sucede  se  vem  a  falecer  a  testemunha  que  poderia

trazer  informes  úteis  ao  bom  julgamento  da  causa  ou  se  desaparece  o  bem

que  poderia  ser  penhorado  para  satisfação  do  credor.  No  primeiro  caso,  o

processo não terá produzido tutela jurisdicional alguma, porque sem a efetiva

oferta  do  bem  a  que  o  sujeito  tem  direito  não  se  pode  falar  em  verdadeira

tutela  jurisdicional;  no  segundo,  a  tutela  jurisdicional  se  realiza  mas  não  é

tempestiva,  sendo  ilegítimo  e  injusto  sujeitar  o  t itular  de  um  direito  a  tanta

espera.  No terceiro,  o  processo  mal  aparelhado  terá  sido  incapaz  de  oferecer

9 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, op. cit., p. 18.
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a tutela justa ao sujeito que tiver razão ”10 .  (destacou-se)

Assim  sendo,  visando  superar  o  tempo-inimigo  da  justiça  e  os

males  do  retardamento  do  processo ,  fatores  de  corrosão  dos  direitos,

desenvolvem-se  técnicas  processuais  destinadas  ora  a  antecipar  total  ou

parcialmente  a  pretensão  de  direito  material  posta  ao  juízo,  ora  a  acautelar  o

resultado  prático  final  do  processo  como  instrumento  da  jurisdição.  A

primeira é que interessa ao escopo desta demanda.

Com  efeito,  representam  técnicas  processuais  de  antecipação

total  ou  parcial  das  pretensões  de  direito  material ,  de  caráter  geral,  no

Código  de  Processo  Civil,  artigos  300  a  304 11 ;  para  defesa  de  direitos  e

interesses  coletivos,  difusos  e  individuais  homogêneos,  na  Lei  federal  nº

7.347/85,  artigos  11  e  12,  caput ,  §§  1º  e  2º,  integrada  sistemicamente  com  a

Lei  federal  nº  8.078/90,  artigos  81,  parágrafo  único,  incisos  I,  II  e  III,  82,

inciso  I,   84,  caput ,  §§  3º,  4º  e  5º,  e  90.  Essas  últimas  também  calham  à

pretensão desta causa12 .

10 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, op. cit., p. 56 e 57.

11Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(…)

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode
limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito
que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

(…)”
12 Lei federal nº 7.347/85:

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o
cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de
cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(…)

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao
autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.”

Lei federal nº 8.078/90:
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Enunciadas,  dessa  forma,  as  pretensões  desta  demanda  e  o

instrumento  jurídico-processual apto a sua concretização, e delineadas as bases politicas,

axiologicas e normativas da tutela jurisdicional antecipada, cabe, a partir deste ponto, cuidar

da necessidade e da adequacao dessa medida ao caso concreto.

Nessa  ordem de  pensamento,  sobreleva,  em prol  da  realização  do

direito  material  objeto  desta  demanda,  o  cabimento  da  antecipação  liminar

da  tutela  jurisdicional  de  urgência ,  com  supedâneo  nas  normas  no  Código

de  Processo  Civil,  art igos  300  a  304,  da  Lei  federal  nº  7.347/85,  artigos  11  e

12,  caput ,  §§ 1º e  2º,  integrada sistemicamente com a Lei  federal  nº  8.078/90,

artigos 81, parágrafo único,  incisos I,  II e III,  82, inciso I,  84,  caput ,  §§ 3º, 4º

e  5º,  e  90,  as  quais  estabelecem  as  hipóteses  e  os  pressupostos  para

concessão de antecipação de tutela nos casos de cumprimento de obrigação

“Art.  81.  A  defesa  dos  interesses  e  direitos  dos  consumidores  e  das  vítimas  poderá  ser  exercida  em  juízo
individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma
relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público,

(...)

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§  3°  Sendo  relevante  o  fundamento  da  demanda  e  havendo  justificado  receio  de  ineficácia  do
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido
do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§  5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as
medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de
atividade nociva, além de requisição de força policial.

(...)

Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24
de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.” (grifei)
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de fazer .

Pois  bem,  in  casu ,  no  que  respeita  ao  pressuposto  “ relevante

fundamento  da  demanda”,  exsurge  cabalmente  afirmado  e  corroborado  no

tópico  “5  –  MÉRITO”,  acima,  aonde  se  remete  a  cognição  do  nobre

magistrado, a fim de melhor compreender este caso.

Naquele  tópico  restou  sobremaneira  demonstrada  a  ilicitude  das

condutas  da  UNIÃO  e  do  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS ,  à  medida  que,

descurando  de  cumprir  normas  constitucionais  e  legais  concernentes,

omitem-se  de  cumprir o  dever de  preservar o  direito  fundamental  à  saúde

aos  cidadãos  acometidos  pelo  COVID-19,  ao  não  garantirem  o  abastecimento

dos medicamentos necessários à entubação de pacientes com COVID-19.

Dito  isso,  é  incontrastável,  não  pairam  dúvidas  concernentes  à

relevância dos fundamentos fáticos  e jurídicos desta demanda ,  al icerçados,

demais  disso,  em  provas  documentais  pré-constituídas,  acostadas  à  presente,

capazes,  a  mais  não  poder,  de  firmar  o  convencimento  do  magistrado  acerca

da  veracidade  dos  fatos ,  da  legitimidade  do  direito  enunciado ,  enfim,  da

verossimilhança destas argumentações .

Paralelamente,  o pressuposto “ justificado receio de ineficácia do

provimento  final”  é  cabalmente  atendido,  neste  caso,  sobretudo,  à  medida

que  os  réus,  porque  se  omitem  no  cumprimento  dos  seus  deveres-poderes ,

abandonam  aos  desígnios  da  sorte  ou  do  azar  o  acesso  dos  pacientes  do  SUS

ao tratamento ao tratamento adequado a que têm direito.
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Transparece,  pois,  que  não  é  consentânea  com  a  ordem  jurídica

pátria  uma  tutela  jurisdicional  demorada ,  que  imponha  aos  pacientes  do

SUS, que dependem dos  serviços de manutenção da vida e restabelecimento

da saúde ,  esperar  além do razoável,  acarretando-lhes  severo  perigo  de  morte,

apenas  porque  os  réus,  ilicitamente,  descuram  de  cumprir  seu  deveres-

poderes  de  prover  o  abastecimento  adequado  dos  medicamentos  sedativos  e

anestésicos  necessários  à  entubação  de  pacientes  graves  internados  com

Covid-19.  Uma  tutela  jurisdicional  que  se  realizasse  dessa  forma  não  seria,

contudo,  tempestiva,  sendo  ilegítima  e  injusta,  noutras  palavras,  seria  a

negação de si mesma.

Ademais,  como  é  notório,  diante  da  transmissão  comunitária

registrada  no  Estado  de  Minas  Gerais ,  vem  se  observando  o  aumento

exponencial  do  número  de  casos  graves  de  Covid-19,  sendo  que  a  eficácia  do

tratamento  demanda a  quantidade  adequada de medicamentos,  uma vez  que  os

pacientes  não  podem  passar  pelos  procedimentos  estabelecidos  sem  que

estejam  devidamente  sedados.  Nestes  casos,  qualquer  espera  pode  ser  fator

determinante para o fracasso do tratamento.

Repise-se,  pois,  a  urgência  da  concessão  liminar  da  tutela

jurisdicional.

Forte  nesses  argumentos,  extremam-se  o  relevante  fundamento

da  demanda  e  o  justificado  receio  de  ineficácia  do  provimento  final,  pelo

que  é  imprescindível  antecipar ,  liminarmente ,  a  tutela  jurisdicional

pretendida ,  a  partir  da  compreensão  das  normas  insculpidas  no  Código  de

Processo Civil,  artigos  300 a  304,  na Lei  federal  nº  7.347/85,  artigos  11 e  12,

caput ,  §§  1º  e  2º,  integrada  sistematicamente  com  a  Lei  federal  nº  8.078/90,

Endereço: Rua São Paulo, nº 35, Bairro Tibery, Uberlândia - CEP 38405-027 Telefone (34) 32186900
 

25

O:\UDI\Gabinete1\BACKUP PASTA COMPARTILHADA Dr. Cleber\CÍVEL\477-2020-02 - ACP MEDICAMENTOS SEDATIVOS - COVID\ACP - Falta de 
anestésicos COVID - Dr. Cléber - Uniao e Estado.odt

Num. 299516427 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: CLEBER EUSTAQUIO NEVES - 10/08/2020 11:54:39
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081011543911300000295092049
Número do documento: 20081011543911300000295092049



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM UBERLÂNDIA

__________________________________________________________________________________

artigos 81, parágrafo único,  incisos I,  II e III,  82, inciso I,  84,  caput ,  §§ 3º, 4º

e 5º, e 90.

8. PEDIDOS FINAIS

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  requer:

8.1. Pedidos de antecipação liminar de urgência

8.1.1.  ordene  à  UNIÃO  e  ao  ESTADO DE MINAS GERAIS  que,

no  âmbito  das  suas  competências  administrativas,  regularizem,  no  prazo  de

até  72  (setenta  e  duas)  horas,  o  desabastecimento  de  todos  os  medicamentos

essenciais  para  pacientes  graves  internados  com  Covid-19,  especialmente

bloqueadores  e  anestésicos,  a  exemplo  de  MIDAZOLAM,  FENTANIL,

ROCURÔNIO,  ATRACÚRIO,  NOREPINEFRINA,  PROPOFOL ,  entre

outros,  fornecendo-os  regularmente  e  sem  qualquer  nova  interrupção,  até  o

final da pandemia,  sem qualquer nova solução de continuidade;

8.1.2.  determine   à  UNIÃO  e  ao  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS

que  apresentem,  em  até  05  (cinco)  dias,  um  plano  de  aquisição  desses

medicamentos  em quantidade  compatível  com a  demanda  do sistema de  saúde

de Uberlândia,  até o final da pandemia;

8.1.3.  não  cumprindo  o  quanto  determinado  nos  i tens  8.1.1  e

8.1.2,  nos  prazos  assinalados,  seja  determinado  o  bloqueio  de  valores

necessários  à  aquisição  direta  pelo  município  de  Uberlândia  de  toda

medicação necessária  ao bom funcionamento dos leitos de UTIs,  a  exemplo de

MIDAZOLAM,  FENTANIL,  ROCURÔNIO,  ATRACÚRIO,
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NOREPINEFRINA,  PROPOFOL ,  entre  outros,  a  fim  de  evitar  a  morte  por

evento adverso,;

8.1.4.  a  intimação  da   UNIÃO  e  do  ESTADO  DE  MINAS

GERAIS  para  que  dêem  cumprimento  à  liminar,  citando-os,  garantida  ao

Oficial de Justiça a prerrogativa do art.  212, §2º do CPC.

8.2. Pedidos de julgamento definitivo

8.2.1.  ordene  à  UNIÃO  e  ao  ESTADO DE MINAS GERAIS  que,

no  âmbito  das  suas  competências  administrativas,  forneçam  todos  os

medicamentos  essenciais  para  pacientes  graves  internados  com  Covid-19,

especialmente  bloqueadores  e  anestésicos,  a  exemplo  de  MIDAZOLAM,

FENTANIL,  ROCURÔNIO,  ATRACÚRIO,  NOREPINEFRINA,

PROPOFOL ,  ,  entre  outros,  fornecendo-os  regularmente  e  sem qualquer  nova

interrupção, até o final da pandemia.

8.2.2.  ordene  à  UNIÃO  e  ao  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS ,  o

âmbito das  suas  competências administrativas,  segundo a divisão tripartite  em

vigor,  nos termos da Lei n o  8.080/90, art.  19, §1º, que assegure o fluxo, para o

Município  de  Uberlândia,  até  o  final  da  pandemia,  dos  medicamentos

essenciais  para  pacientes  internados  com  Covid-19,  especialmente

bloqueadores  e  anestésicos,  fornecendo-os  regularmente  e  sem qualquer  nova

interrupção.
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8.2.3.  determinar  o  bloqueio  de  valores  necessários  à  aquisição

desses  medicamentos  diretamente  pelo  município  de  Uberlândia,  a  fim  de

evitar novas mortes de pacientes internados em UTIs, por eventos adversos;

8.2.4  condenar  a  UNIÃO  e  o  ESTADO DE MINAS GERAIS   em

obrigação  de  indenizar  o  dano  moral  coletivo  por  deixaram  de  repassar

recursos  e  medicamentos  necessários  ao  tratamento  de  pacientes  internados

em  UTIs,  com  Covid-19,  na  rede  pública,  observado  o  valor  mínimo  dada  à

presente causa;

8.2.5  –  destarte,  confirme  os  efeitos  do  provimento  de

antecipação da tutela de urgência,  concedido nos termos do tópico retro,  “8.1”

e seguintes, convolando-o definitivamente.

9. REQUERIMENTOS

Requer, ainda, a Vossa Excelência:

9.1.  determine  a  citação  da  UNIÃO  e  do  ESTADO  DE  MINAS

GERAIS ,  por meio de seus representantes legais, para contestar a ação;

9.2.  assegure  a  intimação  pessoal  do  Ministério  Público  Federal

de todos os atos e fases do processo engendrado por esta ação.

10. PROVAS

Provar-se-á  o  alegado  por  todos  os  meios  de  provas  em  direito

admitidas.
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11. VALOR DA CAUSA

Atribui-se  à  presente  causa  o  valor  de  R$20.000.000,00(vinte

milhões de reais).

Uberlândia,  10 de agosto de 2020.

(assinado eletronicamente)
Cléber Eustáquio Neves

Procurador da República
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