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DECISÃO 
 
  
 

Cuida-se de ação civil pública intentada pelo Ministério Público Federal em
desfavor da União e do Estado de Minas Gerais, com o propósito de obter provimento
jurisdicional, inclusive em tutela de urgência, que determine aos entes Requeridos
providências imediatas para o fornecimento aos hospitais da rede pública do Município de
Uberlândia de todos os medicamentos essenciais para pacientes graves internados com
Covid-19, especialmente bloqueadores e anestésicos, disponibilizando-os regularmente e
sem qualquer interrupção.
 

Para tanto, em sede de tutela de urgência, formula os seguintes pedidos:
 

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;
 

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Uberlândia-MG

3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberlândia-MG
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8.1.3. não cumprindo o quanto determinado nos itens 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, NOREPINEFRINA, PROPOFOL,
entre outros, a fim de evitar a morte por evento adverso; (...)
 
Pede a distribuição por dependência aos autos da ACP 1006407-

76.2020.4.01.3803.
 

Dá a causa o valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
 

A inicial veio instruída com documentos.
 

Éo relatório. Decido.
 

Inicialmente, considerando a certidão de prevenção com os autos de
1006407-76.2020.4.01.3803, ratifico a distribuição do feito a este Juízo, tendo em vista
pedido e causa de pedir deste processo conexos aos apresentados naquela ação.
 

Conclusos os autos.
 

Esse o breve relatório. Passo à decisão.
 

Da garantia constitucional
 

A Constituição Federal em seus arts. 5º, caput, 23, II, 196 e 198 dispõe que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei
Orgânica de Saúde (8.080/90) prevê em seu artigo 2º que “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício”. O art. 4º do referido diploma legal estabelece, por sua vez, que “o
conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições publicas
federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”. 
 

Assim, com ressalva de entendimento pessoal diverso, o funcionamento do
SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios,
conferindo-lhes legitimidade passiva ad causam para figurarem no pólo passivo de
demanda que vise garantir o acesso à medicação para pessoas carentes, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. (Vide REsp 828.140/MT, Rel.
Ministra  Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 20.03.2007, DJ 23.04.2007 p. 235;
REsp 527356/RS. Rel. Min. Eliana Calmon. DJ, 15 ago. 2005; REsp 656979/RS. Rel. Min.
Castro Meira. DJ, 7 mar. 2005). Não discrepa dessa orientação o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 19592/RS, relatado pelo
Min. Marco Aurélio, que, no tocante ao fornecimento de medicamentos, concluiu pela
responsabilidade linear da União, dos Estados e dos Municípios. Confira-se:
 

(...) SAÚDE – AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –
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DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a
alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O
Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
 
Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no

sentido de que a norma contida no art. 196 da Constituição da República de 1988
assegura o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao
restabelecimento da saúde da parte, sobretudo quando se estiver diante de moléstia
grave (AI-AgR 597.182-9/RS, Segunda Turma, Min. Cezar Peluso; DJ de 06/11/2006; AI
4492.253/RS, decisão monocrática, Min. Sepúlveda Pertence). À obviedade, por
decorrência lógica, o referido precedente se aplica, igualmente, à hipótese em que a parte
necessita de atendimento médico-hospitalar, garantido, em tese, pelo Sistema Único de
Saúde.
 

A jurisprudência vem acolhendo o entendimento de que a iniciativa privada
deverá participar do SUS em caráter complementar, não podendo recusar o atendimento,
na hipótese de restar comprovada a ausência de vagas para internação do paciente em
estabelecimento da rede pública de saúde. Nesse sentido:
 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SUS. RESSARCIMENTO DE
DESPESAS REALIZADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES ESTATAIS. A Constituição Federal atribui competência comum
à União, aos Estados e Distrito Federal e aos Municípios, para "cuidar da
saúde e assistência pública" (art. 23, II). Por sua vez, o art. 196 afirma que a
saúde é direito de todos e dever do Estado. Desses dispositivos
constitucionais resulta a responsabilidade solidária dos entes federais na
promoção da saúde. Precedentes. O direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República. O Poder Público, qualquer
que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde.
Na falta de disponibilidade do tratamento de que necessita o paciente por
parte da prestadora de serviço público, não pode a iniciativa privada negar o
atendimento, sob pena de conduta criminosa. No caso dos autos, seja pelo
ângulo do dever estatal de garantir a saúde a todos os cidadãos, seja pelo
fato de haver uma violação do disposto no art. 24 da Lei n.º 8.080/90, na
medida em que a conduta do Poder Público impinge à iniciativa privada o
dever de prestar um atendimento pelo SUS, sem o devido repasse financeiro,
há de se manter a sentença recorrida como forma de se prestigiar os ditames
constitucionais relativos à saúde pública. Prequestionamento delineado pelo
exame das disposições legais pertinentes ao deslinde da causa. Precedentes
do STJ e do STF. [AC 2004.72.10.001507-4. Rel.: Vânia Hack de Almeida.
Terceira Turma, DE 21 mar. 2007.]
 
Dessa forma, a assistência hospitalar, sobretudo em casos de urgência e

emergência, é garantida pelo Sistema Único de Saúde.
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Do princípio da reserva do possível
 

Como bem assinala Fábio Giambiagi (Reforma da Previdência, O Encontro
Marcado, ed. Campus, p. XIX), citando Roberto Campos, “a Constituição prometeu-nos
uma seguridade social sueca com recursos moçambicanos”, completando com uma frase
lapidar ao assinalar que “a palavra produtividade só aparece uma vez no texto
constitucional. As palavras usuário e eficiência figuram duas vezes. Fala-se em garantias
44 vezes, em direitos 76 vezes, enquanto a palavra deveres é mencionada apenas quatro
vezes”. Fica-se a pensar, ainda sob o risco da acusação de sermos neoliberais, se a lei
não está garantindo “a todos um lote na lua”.
 

Por outro lado, no comunicado n. 30, de 09/05/2007, o Desembargador
Federal Olindo Menezes, na qualidade de Diretor da Escola de Magistratura Federal  da
1ª Região, veiculou cópia traduzida da palestra proferida pelo Professor Udo Steiner,
Ministro do Supremo Tribunal Constitucional da República Federal da Alemanha, nos
seguintes termos:
 

(...) Nos termos da constituição alemã – a assim chamada lei fundamental - a
República Federal da Alemanha é um estado federal social, primordialmente
devido à sua vasta legislação social. Dezenas de milhares de regras em 12
códigos da previdência social e em inúmeras outras leis sociais dão ao
cidadão, de acordo com estimativas feitas, 950 expectativas de direitos a
benefícios sociais, sobretudo nas cinco instituições de previdência social. O
orçamento social de toda a República Federal da Alemanha – chamada de
federação ou união – constitui o maior orçamento individual. Os orçamentos
de todas as instituições da previdência social – por exemplo do Instituto
Alemão de Previdência Social ou do instituto responsável pelo seguro-saúde
– excedem com 450 bilhões de euros (em 2004) em muito o orçamento geral
da federação de 261 bilhões de euros (em 2006). Entre os serviços prestados
pelo estado social alemão está uma jurisdição própria, especializada em
decidir os litígios que envolvem cidadãos e a administração social, são os
tribunais sociais. Trata-se de uma jurisdição de três instâncias com mais de
1000 juízes, no topo da qual se encontra o tribunal federal social responsável
principalmente pela interpretação uniforme do direito social e seu
aperfeiçoamento judicial.
 
A sociedade alemã está envelhecendo e a taxa de fertilidade perfaz
atualmente apenas 1,3 filho por mulher em idade fértil. O que significa que a
Alemanha ocupa praticamente uma das últimas posições na estatística das
taxas de nascimento na Europa. Assim, existe o risco de um aumento
desenfreado das prestações a serem pagas aos sistemas sociais que
protegem na velhice e asseguram contra os riscos gerados pelo
envelhecimento. De um lado, as altas contribuições à previdência social
elevam o custo do trabalho, por outro, a elevada taxa de desemprego na
Alemanha – no momento perto de 10% - reduzem o volume de contribuições
pagas pela população economicamente ativa. Na saúde as despesas
crescem, não por último, devido aos avanços na medicina. Os alemães já não
querem mais ser tão solidários como o foram no passado, havendo o risco de
fuga dos sistemas de previdência social.
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(...)
 
No entanto, na Europa a Alemanha demonstra - semelhante à Áustria e à
Suíça – que a dinâmica do desenvolvimento do estado social não depende
tanto de promessas sociais previstas na constituição e sim da prosperidade
econômica do país e da vontade das forças políticas competentes de chegar
a uma organização social positiva. Ainda assim, o tribunal constitucional
federal deduz da constituição alemã um mandato para o legislador, o de
tornar os interesses sociais, mormente, proteger as pessoas dos grandes
riscos (doença, velhice, incapacidade para o trabalho, invalidez, acidente,
desemprego) objeto de atividade legislativa. Para fazer valer estes interesses
o princípio do estado social legitima o legislador a interferir na liberdade e nos
direitos de posse dos cidadãos, por exemplo, ao introduzir uma ampla
obrigatoriedade de seguro para os sistemas de seguro de direito público e a
arrecadação de contribuições para o seu financiamento. Tal corresponde ao
simples reconhecimento político-prático de que o estado só pode dar algo se
ele também puder tirar algo. O legislador alemão é um “amigo” do seguro
social obrigatório do Estado - talvez até possa reivindicar o título de campeão
mundial nesta área – e isso até mesmo pela preocupação de que riscos não
assegurados, como por exemplo, a necessidade de cuidados na terceira
idade, venham a onerar o contribuinte.
 
O princípio do estado social também garante, formulado com o devido
cuidado, certos padrões do estado social: uma vida sem necessidade
existencial, a responsabilidade básica do estado pela proteção dos grandes
riscos (independentemente dos instrumentos e instituições que executam
esta responsabilidade), a criação da igualdade de oportunidades na vida em
geral e, em particular, da igualdade de oportunidades na formação para o
exercício da profissão. Em contrapartida, o princípio do estado social da
constituição alemã não assegura com força constitucional o status quo do
estado social. Ou dito de outra forma: A constituição alemã não prevê uma
proibição geral do retrocesso social. Ponto de referência inviolável é sem
dúvida a garantia da dignidade humana do parágrafo 1º do artigo 1 da
constituição alemã, que pode ser designada uma espécie de “razão de
estado” da República Federal da Alemanha, da qual o tribunal constitucional
federal deriva a obrigação do estado de assegurar o mínimo necessário para
que cada um possa viver.
 
Com medidas a curto, médio e longo prazo, a política na Alemanha busca
uma saída para a situação crítica do estado social descrita acima. O seu lema
é: a preservação do estado social pressupõe a sua transformação. Os passos
mais importantes são por exemplo: Na aposentadoria tenta-se manter a
estabilidade das contribuições para não onerar ainda mais os custos do
trabalho. Para tal, as aposentadorias que desde 1957 eram reajustadas
anualmente de acordo com a evolução dos salários na Alemanha, deixaram
de ser aumentadas anualmente há alguns anos e no futuro – em função da
evolução demográfica – crescerão mais lentamente ainda. A idéia da
aposentadoria obrigatória alemã – outrora o orgulho do estado social alemão
– era assegurar o nível de vida do assegurado após a vida ativa. Parece que
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a Alemanha está se despedindo desta idéia. Além disso, está prevista uma
elevação da idade legal de aposentadoria para 67 anos. Até agora a idade
legal era alcançada com 65 anos, mas é claro, que o início real da
aposentadoria ocorre freqüentemente muito mais cedo. Estamos
presenciando uma mudança na relação entre a previdência privada – que é
da responsabilidade de cada um – e a responsabilidade do estado para com
os grandes riscos. A República Federal da Alemanha fomenta com recursos
do contribuinte um seguro privado complementar para a 3ª idade baseado na
capitalização (princípio da capitalização). A longo prazo, também há planos
de privatização do seguro para assistência domiciliar ou hospitalar, que está
ameaçado de enormes déficits, com vista a torná-lo mais independente da
evolução demográfica negativa.(...).  (os destaques não constam do original)
 
Tais considerações, embora relativas ao sistema previdenciário, resvalam

necessariamente no sistema único de saúde. Nesse aspecto, embora legítimo e
constitucional o controle e a intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação
de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de
abusividade governamental[1], os pedidos afetos a medidas excepcionais, mediante
intervenção do Poder Judiciário, somente se justificariam em casos excepcionais. 
 

Ora, não há dúvidas quanto à competência da Administração Pública, através
de seus órgãos competentes, para organizar a fila de espera na prestação de serviços
médicos de internações hospitalares e de realização de procedimentos, bem como no
tratamento da atual pandemia da Covid-19. Tais órgãos possuem condições técnicas
para, consideradas as condições de saúde e a ordem administrativa, decidir com
propriedade qual paciente está em situação mais ou menos crítica para receber ou
aguardar pelo respectivo tratamento.
 

A despeito desse reconhecimento, demonstrados os riscos à vida, à saúde e
a impossibilidade de espera, a deliberação judicial exige temperamentos.
 

Da tutela de urgência no caso específico
 

A tutela antecipada (de urgência ou de emergência) pode ser concedida no
curso do processo de conhecimento, constituindo verdadeira arma contra os males que
podem ser acarretados pelo tempo do processo, sendo viável não apenas para evitar um
dano irreparável ou de difícil reparação, mas também para que o tempo do processo seja
distribuído entre as partes litigantes na proporção da evidência do direito do autor e da
fragilidade da defesa do réu.
 

Não se pode admitir timidez no uso de instituto tão relevante, pois a medida
surgiu para eliminar um mal que já está instalado, uma vez que o tempo do processo
sempre prejudicou o autor que tem razão. É necessário que o julgador compreenda que
não há efetividade sem risco.
 

No escólio de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em sua obra
Manual do Processo de Conhecimento, o “juiz que se omite é tão nocivo quanto o juiz que
julga mal. Prudência e equilíbrio não se confundem com medo, e a lentidão da justiça
exige que o juiz deixe de lado o comodismo do antigo procedimento ordinário”.
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Nesta perspectiva, o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico
hospitalar.
 

O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste
a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à
vida.
 

Quanto ao pedido de urgência, em juízo de cognição sumária, constato a
probabilidade do direito invocado e o risco da demora, tendo em vista os números
alarmantes de internações e óbitos em Uberlândia, amplamente noticiados nos órgãos de
imprensa e nas redes sociais. Tal realidade demanda ação rápida no tratamento ao
paciente, que, em alguns casos, necessita de internação em UTI e a utilização de alguns
fármacos não disponibilizados ao Município.
 

A documentação acostada ao caderno probatório é hábil a comprovar a
narrativa da inicial. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e a Sociedade de
Anestesiologista de Minas Gerais já publicaram notas informativas à população sobre o
desabastecimento dos sedativos e relaxantes musculares durante a pandemia COVID-19.
Na oportunidade, solicitaram às autoridades sanitárias providências no sentido de reverter
esse quadro e evitar uma tragédia ainda maior do que a vivida hoje em nosso País, já que
a ausência desses fármacos contribui significativamente para o aumento da mortalidade
dos pacientes internados em UTI.
 

No âmbito municipal, o Ofício Nº 3044/2020/AJ/SMS encaminhado pelo
Secretário Municipal de Saúde ao Ministério Público Federal, informa, detalhadamente, os
medicamentos em falta para tratamento de pacientes internados em Unidades de Terapia
Intensiva, num momento de grave pandemia, inclusive aqueles 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 (ID 299538350).
 

Depreende-se, ainda, dos autos que as tentativas empreendidas pelo
Ministério Público Federal junto aos órgãos de saúde dos entes Requeridos não se
mostraram eficazes no sentido de restabelecer o fornecimento dos medicamentos ora
vindicados.
 

Destarte, ante a inquestionável obrigação do Estado em zelar pela saúde do
cidadão associada à premente necessidade de uma atuação forte no sentido de
contenção da doença, revela-se imprescindível a concessão da tutela de urgência
vindicada.
 

Por fim, eventuais empecilhos administrativos para o fornecimento dos
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medicamentos vindicados, incluindo a ausência de prévia dotação orçamentária, não têm
o condão de desincumbir o Estado do dever de subsidiar serviços de saúde
imprescindíveis a manutenção da vida.
 

Pelo exposto, presentes os requisitos, concedo a tutela de urgência para
determinar à União e ao Estado de Minas Gerais que:
 

a) 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;
 
b) 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.
 
Caso o prazo assinalado transcorra sem atendimento ao comando judicial,

venham os autos conclusos para apreciação do pedido de bloqueio de verbas públicas.
 

Eventual divergência quanto à forma e rateio dos custos decorrentes desta
decisão, é matéria a ser solucionada administrativamente ou em ação ajuizada
especificamente para tal fim, vez que exorbita os limites da lide, estabelecida tão-somente
entre a parte autora e a Administração Pública e que tem causas de pedir e pedidos
diversos.
 

Destaque-se que os fundamentos acima delineados estão em consonância
com a recente tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, em que reafirma a
responsabilidade solidária dos entes federativos na assistência à saúde (RE 855.178):
 

“Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade
judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou os ônus financeiros.” (julgamento em
23/05/2019).
 

Citem-se. Oficiem-se a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da
Saúde. Intimem-se e oficie-se para cumprimento imediato. Cumpra-se, com urgência.
 

Decisão registrada eletronicamente.
 

Uberlândia, 10 de agosto de 2020.
 

 
 

Osmar Vaz de Mello da Fonseca Júnior
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Juiz Federal
 

(Assinatura digital)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

[1] ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.04.2004)
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