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SENTENÇA 
  

Trata-se de demanda ajuizada em busca da seguinte finalidade: “5.4. apresentada
manifestação nos termos do item 6.3, supra, ou escoado in albis o prazo assinalado à Ré, a
concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA E/OU DE URGÊNCIA para: 5.4.1. obrigar,
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a UNIÃO a realizar o fornecimento contínuo,
ininterrupto e gratuito, aos pacientes da rede do Sistema Único de Saúde – SUS em todo o
território nacional, dos insumos necessários ao procedimento de cateterismo vesical de alívio –
quais sejam: (1) cloridrato de lidocaína 2% gel 30g; (2) sonda uretral/vesical nelaton nos calibres
12 ou 14; (3) luvas para procedimento não estéril; (4) gaze hidrófila; (5) álcool 70 –, por meio da
inclusão dos referidos medicamentos e insumos na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais – RENAME e no Programa Farmácia Popular, garantindo o financiamento da
dispensação requerida pelas unidades federais, estaduais e municipais, bem como nas farmácias
conveniadas, com fulcro na Constituição Federal, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, na Lei nº 8.080/90, na Lei nº 8.212/91, no Decreto nº 5.090, de 20 de maio de
2004 e na Portaria MS nº 1.820, de 13 de agosto de 2009; 5.4.2. em caso de descumprimento da
decisão liminar, adotar todas as medidas executivas que se mostrarem necessárias para garantir
a efetivação da tutela jurisdicional, incluindo, mas não se restringindo: 5.4.2.1. à cominação de
MULTA DIÁRIA, no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS); 5.4.2.2. à fixação de
MULTA PESSOAL ao Senhor Ministro de Estado da Saúde; 5.4.2.3. à determinação do
BLOQUEIO PREVENTIVO, por meio do sistema BACEN/JUD, da Conta Única do Tesouro
Nacional, da quantia necessária para garantir o financiamento, a aquisição e a dispensação dos
medicamentos e insumos indicados no item 5.4.1, supra, ainda que executada pelos estados e
municípios, sem prejuízo da efetivação de novos bloqueios caso tal providência se mostre
necessária; [...] 5.8.1. condenar a UNIÃO a realizar o fornecimento contínuo, ininterrupto e
gratuito, aos pacientes da rede do Sistema Único de Saúde – SUS em todo o território nacional,
dos insumos necessários ao procedimento de cateterismo vesical de alívio – quais sejam: (1)
cloridrato de lidocaína 2% gel 30g; (2) sonda uretral/vesical nelaton nos calibres 12 ou 14; (3)
luvas para procedimento não estéril; (4) gaze hidrófila; (5) álcool 70 –, por meio da inclusão dos
referidos medicamentos e insumos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais –
RENAME e no Programa Farmácia Popular, garantindo o financiamento da dispensação
requerida pelas unidades federais, estaduais e municipais, bem como nas farmácias
conveniadas, com fulcro na utivas que se mostrarem necessárias para garantir a efetivação da
tutela jurisdicional, incluindo, mas não se restringindo: 5.8.2.1. à cominação de MULTA DIÁRIA,
no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS); 5.8.2.2. à fixação de MULTA PESSOAL ao

Num. 894829593 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ - 21/01/2022 14:55:09
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012114550954700000886580748
Número do documento: 22012114550954700000886580748



Senhor Ministro de Estado da Saúde; 5.8.2.3. à determinação do BLOQUEIO PREVENTIVO, por
meio do sistema BACEN/JUD, da Conta Única do Tesouro Nacional, da quantia necessária para
garantir o financiamento, a aquisição e a dispensação dos medicamentos e insumos indicados no
item 5.4.1, supra, ainda que executada pelos estados e municípios, sem prejuízo da efetivação
de novos bloqueios caso tal providência se mostre necessária; 5.8.3. declarar, incidenter tantum,
a inconstitucionalidade da nova redação dada ao art. 16 da Lei nº 7.347/85, de modo a garantir a
eficácia erga omnes da sentença a ser proferida nos presentes autos, devendo ela ser aplicada
em todo o território nacional;” [sic]
 

Segundo a inicial, o procedimento de cateterismo vesical de alívio demanda
materiais e medicamentos não inclusos no Rename e não fornecidos pela rede pública, embora o
procedimento seja necessário para a garantia da saúde de milhares de pacientes do SUS.
 

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (doc. 77419079).
 

Em sua contestação, a União alegou os seguintes fundamentos: 1) ilegitimidade
passiva; 2) subsidiariamente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário
entre a União, Estado e Município; 3) “a distribuição, a fiscalização, a regulação e o fornecimento
dos materiais indispensáveis à realização do procedimento de cateterismo vesical de alívio são
atribuições do Gestor Estadual e/ou Municipal (com gestão plena), consoante o princípio da
descentralização”; 4) competência exclusiva do Executivo para estabelecer políticas públicas; 5)
risco à ordem e à saúde pública em face do princípio orçamentário da universalidade e da
limitação de custos do SUS; 7) princípio da separação dos poderes; 8) subsidiariamente, a
possibilidade de o cumprimento de eventual decisão ser direcionado ao ente que possui
melhores condições de cumprimento – visão sistêmico-constitucional do SUS; 9) por último, a
restrição legal à concessão de tutela provisória e a impossibilidade de aplicação de multa diária
contra a fazenda pública.
 

O MPF apresenou réplica (doc. 220741391) com pedido de juntada do Relatório de
Recomendação Conitec 459 e de realização de perícia para identificar o impacto orçamentário
decorrente da inclusão dos medicamentos requeridos na inicial na Rename e no Programa
Farmácia Popular do Brasil.
 

A decisão proferida no dia 13/08/2020 indeferiu o pedido de juntada do Relatório de
Recomendação Conitec 459, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da União e de
formação de litisconsórcio entre União, Estados e Municípios e deferiu a produção de prova
pericial.
 

No dia 03/08/2020, o MPF requereu (i) a reconsideração da juntada do Relatório da
Conitec e (ii) a intimação e concessão de prazo para a Sespa apresentar o estudo com a
finalidade de identificar o impacto orçamentário da inclusão dos insumos e medicamentos
necessários para a realização do procedimento cateterismo vesical de alívio.
 

No dia 28/09/2020, o MPF anexou aos autos laudo pericial confeccionado pela
Sespa (doc. 341119650).
 

No dia 08/04/2021, a União impugnou a conclusão do laudo de impacto
orçamentário apresentado pelo MPF.
 

É o relatório. DECIDO.

Num. 894829593 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ - 21/01/2022 14:55:09
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012114550954700000886580748
Número do documento: 22012114550954700000886580748



Rejeitadas as preliminares na decisão doc. 293146438, passo à análise do mérito.
 

A controvérsia gira em torno do direito à saúde e omissão estatal injustificada.
 

Esse é mais um dos processos em que não há verdadeiramente uma lide, pois a
parte ré não sustenta a inexistência do direito invocado pela parte autora. As questões trazidas
ao debate cuidam de quem deve concretizar o direito à saúde, limites orçamentários, dificuldades
de cumprimento, separação dos poderes, dentre outros argumentos.
 

A Constituição Federal é o documento jurídico de máxima força vinculativa, e a
consequência disso, colhida da jurisprudência do STF, é a possibilidade de o Poder Judiciário
adotar medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando
se registrar, como sucede no caso, situação configuradora de inescusável omissão estatal.
 

O Min. Celso de Mello, no voto da ADPF-MC 347, repugnou com veemência o
processo de vulneração da autoridade da Constituição por meio de conduta omissiva do Estado
em tornar efetivas as imposições constitucionais:
 

A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em
menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional –
qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade
político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público
também desrespeita a Constituição, também ofende direitos
que nela se fundam e também impede, por ausência (ou
insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria
aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
(...)
 
Vê-se, pois, que, na tipologia das situações inconstitucionais,
inclui-se, também, aquela que deriva do descumprimento, por
inércia estatal, de norma imposit iva de determinado
comportamento atribuído ao Poder Público pela própria
Constituição.
 
As situações configuradoras de omissão inconstitucional –
ainda que se cuide de omissão parcial derivada de insuficiente
concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da
norma impositiva fundada na Carta Política – refletem
comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do
Estado, como a que se registra no caso ora em exame,
qualifica-se, perigosamente, como um dos processos de
vulneração da autoridade da Constituição, expondo-se, por isso
mesmo, à censura do magistério doutrinário (ANNA CÂNDIDA
DA CUNHA FERRAZ, “Processos Informais de Mudança da
Constituição”, p. 230/232, item n. 5, 1986, Max Limonad;
JORGE MIRANDA, “Manual de Direito Constitucional”, tomo
II/406 e 409, 2ª ed., 1988, Coimbra Editora; J. J. GOMES
CANOTILHO e VITAL MOREIRA, “Fundamentos da
Constituição”, p. 46, item n. 2.3.4, 1991, Coimbra Editora).
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O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar
efetivas as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto
de desprezo pela Constituição e configura comportamento que
revela um incompreensível sentimento de desapreço pela
autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste
a Constituição da República.
 
Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma
Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente
ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de
torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem
convenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento
dos interesses maiores dos cidadãos.
 
A percepção da gravidade e as consequências lesivas,
derivadas do gesto infiel do Poder Público que transgride, por
omissão ou por insatisfatória concretização, os encargos de
que se tornou depositário, por efeito de expressa determinação
constitucional, foi revelada, entre nós, já no período
monárquico, em lúcido magistério, por PIMENTA BUENO
(“Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do
Império”, p. 45, reedição do Ministério da Justiça, 1958) e
reafirmada por eminentes autores contemporâneos (JOSÉ
AFONSO DA SILVA,  “Ap l i cab i l i dade  das  Normas
Constitucionais”, p. 226, item n. 4, 3ª ed., 1998, Malheiros;
ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, “Processos Informais
de Mudança da Constituição”, p. 217/218, 1986, Max Limonad;
PONTES DE MIRANDA, “Comentários à Constituição de 1967
com a Emenda n. 1, de 1969”, tomo I/15-16, 2ª ed., 1970, RT,
v.g.), em lições que acentuam o desvalor jurídico do
comportamento estatal omissivo.
 
O desprestígio da Constituição – por inércia de órgãos
meramente constituídos – representa um dos mais graves
aspectos da patologia constitucional, pois reflete inaceitável
desprezo, por parte das instituições governamentais, da
autoridade suprema da Lei Fundamental do Estado.
 
Essa constatação, feita por KARL LOEWENSTEIN (“Teoria de
la Constitución”, p. 222, 1983, Ariel, Barcelona), coloca em
pauta o fenômeno da erosão da consciência constitucional,
motivado pela instauração, no âmbito do Estado, de um
preocupante processo de desvalorização funcional da
Constituição escrita, como já ressaltado, pelo Supremo Tribunal
Federa l ,  em d iversos  ju lgamentos ,  como resu l ta ,
exemplificativamente, da seguinte decisão consubstanciada em
acórdão assim ementado:
 
[...]
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É importante enfatizar, desse modo, que, mesmo em tema de
implementação de políticas governamentais previstas e
determinadas no texto constitucional, a Corte Suprema
brasileira tem proferido decisões que neutralizam os efeitos
nocivos, lesivos e perversos resultantes da inatividade
governamental, em situações nas quais a omissão do Poder
Público representa um inaceitável insulto a direitos básicos
assegurados pela própria Constituição da República, mas cujo
exercício está sendo inviabi l izado por contumaz (e
irresponsável) inércia do aparelho estatal (RTJ 174/687 – RTJ
175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220).
 
O Supremo Tribunal Federal, em referidos julgamentos,
colmatou a omissão governamental e conferiu real efetividade a
direitos essenciais, dando-lhes concreção e viabilizando, desse
modo, o acesso das pessoas à plena fruição de direitos
fundamentais cuja realização prática lhes estava sendo negada,
injustamente, por arbitrária abstenção do Poder Público.
 
Vale relembrar, ainda, por necessário, que as regra
constitucionais – que têm por destinatários os entes políticos
que compõem, no plano institucional, a organização federativa
do Estado brasileiro – não podem converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de
seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado (RE 273.834-AgR/RS, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.g.).
 

Estabelecida a inescapável obrigatoriedade das normas dimanadas da Carta,
avanço para rememorar que a doutrina perfilha o entendimento segundo o qual o ponto
característico que serve para definir um direito fundamental é sua intenção de explicitar o 
princípio da dignidade da pessoa humana[1]:
 

Não obstante a inevitável subjetividade envolvida nas tentativas
de discernir a nota de fundamentalidade em um direito, e
embora haja direitos formalmente incluídos na classe dos
direitos fundamentais que não apresentam ligação direta e
imediata com o princípio da dignidade humana, é esse princípio
que inspira os típicos direitos fundamentais, atendendo à
exigência do respeito à vida, à liberdade, à integridade física e
íntima de cada ser humano, ao postulado da igualdade em
dignidade de todos os homens e à segurança. É o princípio da
dignidade humana que demanda fórmulas de limitação do
poder, prevenindo o arbítrio e a injustiça. Nessa medida, há de
se convir em que “os direitos fundamentais, ao menos de forma
geral, podem ser considerados concretizações das exigências
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do princípio da dignidade da pessoa humana” (SARLET, Ingo
Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 1998, p. 109).
 
Os direitos e garantias fundamentais, em sentido material, são,
pois, pretensões que, em cada momento histórico, se
descobrem a partir da perspectiva do valor da dignidade
humana (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 140).
 
[os direitos fundamentais designam] no nível do direito positivo,
aquelas prerrogativas e instituições que o [ordenamento
jurídico] concretiza em garantia de uma convivência digna, livre
e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais
acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem
as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às
vezes, nem mesmo sobrevive (SILVA, José Afonso da. Curso
de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1992,
p. 163/164).
 

O Min. Luís Roberto Barroso tracejou os três conteúdos essenciais da dignidade:
valor intrínseco, autonomia e valor social da pessoa humana[2]:
 

3.1. Valor intrínseco da pessoa humana
 
No plano filosófico, trata-se do elemento ontológico da
dignidade, ligado à natureza do ser, ao que é comum e inerente
a todos os seres humanos. (...) Trata-se da afirmação de sua
posição especial no mundo, que a distingue dos outros seres
vivos e das coisas. Um valor que não tem preço. A inteligência,
a sensibilidade e a comunicação (pela palavra, pela arte) são
atributos únicos que servem de justificação para esta condição
singular. Trata-se de um valor objetivo, que independe das
circunstâncias pessoais de cada um, embora se venha dando
crescente importância aos sentimentos de auto-valor e de auto-
respeito que resulta do reconhecimento social. Do valor
intrínseco da pessoa humana decorre um postulado anti-
utilitarista e outro anti-autoritário. O primeiro se manifesta no
imperativo categórico kantiano do homem como um fim em si
mesmo, e não como um meio para a realização de metas
coletivas ou de projetos sociais de outros; o segundo, na ideia
de que é o Estado que existe para o indivíduo, e não o
contrário. (...)
 
No plano jurídico, o valor intrínseco da pessoa humana impõe a
inviolabilidade de sua dignidade e está na origem de uma série
de direitos fundamentais. O primeiro deles, em uma ordem
natural, é o direito à vida. Em torno dele se estabelecem
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debates de grande complexidade jurídica e moral, como a pena
de morte, o aborto e a morte digna. Em segundo lugar, o direito
à igualdade. Todas as pessoas têm o mesmo valor intrínseco e,
portanto, merecem igual respeito e consideração, independente
de raça, cor, sexo, religião, origem nacional ou social ou
qualquer outra condição. Aqui se inclui o tratamento não-
discriminatório na lei e perante a lei (igualdade formal), bem
como o respeito à diversidade e à identidade de grupos sociais
minoritários, como condição para a dignidade individual
(igualdade como reconhecimento). Do valor intrínseco resulta,
também, o direito à integridade física, aí incluídos a proibição
da tortura, do trabalho escravo ou forçado, as penas cruéis e o
tráfico de pessoas. Em torno desse direito se desenvolvem
discussões e controvérsias envolvendo prisão perpétua,
técnicas de interrogatório e regime prisional. E, igualmente,
algumas questões s i tuadas no âmbito da bioét ica,
compreendendo pesquisas clínicas, eugenia, comércio de
órgãos e clonagem humana. E, por fim, o direito à integridade
moral ou psíquica, domínio no qual estão abrangidos o direito
de ser reconhecido como pessoa, assim como os direitos ao
nome, à privacidade, à honra e à imagem. É também em razão
do valor intrínseco que em diversas situações se protege a
pessoa contra si mesma, para impedir condutas auto-referentes
lesivas à sua dignidade.
 
3.2. Autonomia da vontade
 
A autonomia é o elemento ético da dignidade, ligado à razão e
ao exercício da vontade na conformidade de determinadas
normas. A dignidade como autonomia envolve, em primeiro
lugar, a capacidade de autodeterminação, o direito do indivíduo
de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente
sua personalidade. Significa o poder de fazer valorações morais
e escolhas existenciais sem imposições externas indevidas.
Decisões sobre religião, vida afetiva, trabalho, ideologia e
outras opções personalíssimas não podem ser subtraídas do
indivíduo sem violar sua dignidade. Por trás da ideia de
autonomia está a de pessoa, de um ser moral consciente,
dotado de vontade, l ivre e responsável. Ademais, a
autodeterminação pressupõe determinadas condições pessoais
e sociais para o seu exercício, para a adequada representação
da realidade, que incluem informação e ausência de privações
essenciais.
 
Na sua dimensão jurídica, a autonomia, como elemento da
dignidade, é a principal ideia subjacente às declarações de
direitos em geral, tanto as internacionais quanto as do
constitucionalismo doméstico. A autonomia tem uma dimensão
privada e outra pública. No plano dos direitos individuais, a
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dignidade se manifesta, sobretudo, como autonomia privada,
presente no conteúdo essencial da liberdade, no direito de
autodeterminação sem interferências externas ilegítimas. É
preciso que também estejam presentes, todavia, as condições
para a autodeterminação, as possibilidades objetivas de
decisão e escolha, o que traz para esse domínio, também, o
direito à igualdade, em sua dimensão material, ponto que será
retomado logo abaixo. No plano dos direitos políticos, a
dignidade se expressa como autonomia pública, identificando o
direito de cada um participar no processo democrático.
Entendida a democracia como uma parceria de todos em um
projeto de autogoverno, cada pessoa tem o direito de participar
politicamente e de influenciar o processo de tomada de
decisões, não apenas do ponto de vista eleitoral, mas também
através do debate público e da organização social.
 
Por fim, a dignidade está subjacente aos direitos sociais
materialmente fundamentais, em cujo âmbito merece
destaque o conceito de mínimo existencial. Para ser livre,
igual e capaz de exercer sua cidadania, todo indivíduo
precisa ter satisfeitas as necessidades indispensáveis à
sua existência física e psíquica. Vale dizer: tem direito a
determinadas prestações e utilidades elementares. O
direito ao mínimo existencial não é, como regra, referido
expressamente em documentos constitucionais ou
internacionais, mas sua estatura constitucional tem sido
amplamente reconhecida. E nem poderia ser diferente. O
mínimo existencial constitui o núcleo essencial dos
direitos fundamentais em geral  e seu conteúdo
corresponde às pré-condições para o exercício dos direitos
individuais e políticos, a autonomia privada e pública. Não
é possível captar esse conteúdo em um elenco exaustivo,
até porque ele variará no tempo e no espaço. Mas, 
utilizando a Constituição brasileira como parâmetro, é
possível incluir no seu âmbito, como já feito na doutrina, o
direito à educação básica, à saúde essencial, à assistência
aos desamparados e ao acesso à justiça. Por integrar o
núcleo essencial dos direitos fundamentais, o mínimo
existencial tem eficácia direta e imediata, operando tal qual
uma regra, não dependendo de prévio desenvolvimento
pelo legislador.
 
[...]
 
3. 3. Valor comunitário
 
O terceiro e último conteúdo – a dignidade como valor
comunitário, também referida como dignidade como
heteronomia – abriga o seu elemento social. O indivíduo em
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relação ao grupo. Ela traduz uma concepção ligada a valores
compartilhados pela comunidade, segundo seus padrões
civilizatórios ou seus ideais de vida boa. O que está em questão
não são escolhas individuais, mas as responsabilidades e
deveres a elas associados. Como intuitivo, o conceito de
dignidade como valor comunitário funciona muito mais como
uma constrição externa à liberdade individual do que como um
meio de promovê-la. Em outras palavras: a dignidade, por essa
vertente, não tem na liberdade seu componente central, mas,
ao revés, é a dignidade que molda o conteúdo e o limite da
liberdade. A dignidade como valor comunitário destina-se a
promover objetivos diversos, dentre os quais se destacam: a) a
proteção do próprio indivíduo contra atos autorreferentes; b) a
proteção de direitos de terceiros; e c) a proteção de valores
sociais, inclusive a solidariedade. É aqui que se situa a
dimensão ecológica da dignidade, que tem sido objeto de
crescente interesse, abrangendo diferentes aspectos da
proteção ambiental e dos animais não humanos.
 
Em relação à dignidade como valor comunitário, é preciso ter
especial cuidado para alguns graves riscos envolvidos, que
incluem: a) o emprego da expressão como um rótulo justificador
de políticas paternalistas; b) o enfraquecimento de direitos
fundamentais em seu embate com as “razões de Estado”; e c)
problemas práticos e institucionais na definição dos valores
compartilhados pela comunidade, com os perigos do moralismo
e da tirania da maioria.
 
No tocante à proteção do indivíduo em face de si mesmo, de
suas próprias decisões, existem exemplos emblemáticos na
jurisprudência mundial, como a já referida proibição da
atividade de entretenimento conhecida como arremesso de
anão (França), a criminalização da violência física em relações
sexuais sadomasoquistas consentidas (Reino Unido)140 ou no
caso dos chamados peep shows (Alemanha)141. Ainda que
seja possível discutir o acerto dessas decisões concretas, elas
chamam a atenção para a possibilidade teórica de se legitimar
restrições à liberdade com fundamento na proteção à dignidade
do próprio sujeito, definida com base em valores socialmente
compartilhados. Da mesma forma, em algumas circunstâncias
será legítima a restrição à autonomia privada para proteção dos
direitos de terceiros, ou para a imposição de determinados
valores sociais. Isso vale para situações como defesa da vida,
repressão à pedofilia ou cerceamento da liberdade de
expressão em casos de calúnia ou hate speech.
 
A imposição coercitiva de valores sociais, em nome dessa
dimensão comunitária da dignidade, nunca será uma
providência banal,  exigindo fundamentação racional
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consistente. Em qualquer caso, deverá levar seriamente em
conta: a) a existência ou não de um direito fundamental em
questão; b) a existência de consenso social forte em relação ao
tema; e c) a existência de risco efetivo para o direito de outras
pessoas. A dignidade de um indivíduo jamais poderá ser
suprimida, seja por ação própria ou de terceiros. Mas aspectos
relevantes da dignidade poderão ser paralisados em
determinadas situações. É o que ocorre, por exemplo, nos
casos de prisão legítima de um condenado criminalmente. (A
Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional
Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e
Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público.
Mimeografado, dezembro de 2010)
 

Ingo Wolfgang Sarlet[3] também traz parâmetros objetivos para o delineamento do
princípio da dignidade da pessoa humana:
 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca
e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar
e promover sua participação ativa e co-responsável nos
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os
demais seres humanos mediante o devido respeito aos demais
seres que integram a rede da vida.
 

O princípio da dignidade da pessoa humana representa – considerada a
centralidade desse postulado essencial (art. 1º, III, da CF/88) – significativo vetor interpretativo,
verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em
nosso País, e que se traduz em um dos fundamentos da nossa ordem republicana e democrática.
 

Como pontificado por esses ilustres juristas, não basta apenas viver. Deve-se viver
dignamente. É nesse contexto em que se encaixam os direitos fundamentais de segunda
geração, os quais exigem do Estado prestações materiais, mas nem por isso deixam de merecer
concretização incondicional, afinal de contas, direitos fundamentais, em rigor, não se interpretam;
concretizam-se[4]:
 

(...) foram eles remetidos à chamada esfera programática, em
virtude de não conterem para sua concretização aquelas
garantias habitualmente ministradas pelos instrumentos
processuais de proteção aos direi tos da l iberdade.
Atravessaram, a seguir, uma crise de observância e execução,
cujo fim parece estar perto, desde que recentes Constituições,
inclusive do Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade
imediata dos direitos fundamentais (BONADIVES, Paulo. Curso
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de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.
564).
 

O encargo de formulação e implementação de políticas públicas reside,
primariamente, nos Poderes Legislativos e Executivo. O Poder Judiciário, excepcionalmente,
assume essa atribuição, quando o legislador e o administrador transmudam direitos fundamentais
em proclamação retórica ou os reduzem a uma categoria político-jurídica meramente conceitual
ou simplesmente formal.
 

Normalmente, a atuação jurisdicional de caráter contramajoritário é verificada
quando a demanda judicial reflete situações em que se buscam preservar a intangibilidade de
direitos, interesses e valores que identificam grupos expostos a situações de vulnerabilidade
jurídica, social, econômica ou política, e que, por efeito dessa condição, tornam-se objeto de
intolerância, perseguição e de injustas discriminação e exclusão.
 

Não se alegue malferimento ao princípio da separação dos poderes na assunção
extraordinária dessa responsabilidade, uma vez que, por deliberação soberana da Assembleia
Nacional Constituinte, o Poder Judiciário é o fiel depositário da preservação da autoridade e da
supremacia da ordem constitucional, de forma a caber aos juízes velar pela integridade dos
direitos fundamentais de todas as pessoas, repelir condutas governamentais abusivas, conferir
prevalência à dignidade da pessoa humana, fazer cumprir os pactos internacionais que protegem
os grupos vulneráveis expostos a discriminações e neutralizar qualquer ensaio de opressão
estatal.
 

Com efeito, não há espaço para discricionariedade administrativa (oportunidade
e conveniência) na implementação de políticas públicas descritas na ordem social constitucional,
tendo em vista o administrador ser vinculado à Constituição, fruto da deliberação do Poder
Constituinte que lhe é superior. Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
 

ADMINISTRATIVO.  D IREITO À SAÚDE.  DIREITO
SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS.
DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica
das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento
brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na
ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à
saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de
1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão,
exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder
Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs
obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido
a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de
Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o
direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a
população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser
protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se
na formulação ou execução de programas sociais ou
econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as
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p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  s e  s u b m e t e m  a  c o n t r o l e  d e
constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se
tem não é exatamente o exercício de uma política pública
qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento
meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do
possível não configura carta de alforria para o administrador
incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade
da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou
justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome
ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da
“limitação de recursos orçamentários” frequentemente não
passa de biombo para esconder a opção do administrador
pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a
aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os
limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas
públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário,
não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do
Administrador, nem indicando rompimento do princípio da
separação dos Poderes. 6. “A realização dos Direitos
Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de
um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que
depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que
estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser
limitados em razão da escassez quando esta é fruto das
escolhas do administrador” (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso
Especial provido. (REsp 1068731/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/02/2011, DJe
08/03/2012)
 
ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
– MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER
PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA
RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não
podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do
Administrador, sendo de fundamental importância que o
Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado
justamente como óbice à realização dos direitos sociais,
igualmente fundamentais.  2. Tratando-se de direi to
fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial,
inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a
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inclusão de determinada polít ica pública nos planos
orçamentários do ente político, mormente quando não houver
comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a
ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos,
seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada
jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento
do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade
solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo
que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam
para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a
garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de
recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe
21/06/2010)
 

A Corte Especial do TRF-1 segue essa linha já há algum tempo:
 

SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE PRIMEIRA
I N S T Â N C I A  Q U E  D E T E R M I N A ,  A O  E S T A D O ,  O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE
GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU MANTIDA. I - Em se tratando de pessoa
doente cujos direitos fundamentais à vida e à saúde estão em
risco pela falta de medicamentos (Elmiron e o DMSO), é
perfeitamente justificável a concessão de antecipação de tutela,
não obstante a vedação constante da Lei 8.437/92. II - O
Estado não pode, a pretexto do descumprimento de seus
deveres institucionais, esconder-se sob o manto da “reserva do
possível”, pois essa não se presta como justificativa para que o
Poder Público se exonere do cumprimento de obrigações
constitucionais, principalmente aquelas que se referem aos
direitos fundamentais da pessoa humana. III - Ausente, na
espécie, a possibilidade de grave lesão à ordem e economia
públicas. IV - Agravo a que se nega provimento. Decisão de
Pr ime i ra  I ns tânc ia  man t i da .  (AGRSLT  0014174 -
68.2008.4.01.0000/PI, Rel. Desembargador Federal Presidente
Jirair Aram Meguerian, Corte Especial, e-DJF1 p.72 de
26/02/2010)
 

Reverberando esse precedente: AC 0045980-31.2012.4.01.3800/MG, Rel.
Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Terceira Seção, e-DJF1 de 12/09/2016; AC
0025588-72.2013.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Néviton Guedes, Quinta Turma,
e-DJF1 de 24/02/2017; AC 0058491-56.2015.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Kassio
Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 de 26/10/2016.
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Resulta claro, pois, que o Poder Judiciário dispõe de competência para exercer, no
caso concreto, controle de legitimidade sobre a omissão do Estado na implementação de
políticas públicas, cuja efetivação lhe incumbe por efeito de expressa determinação
constitucional. Ao assim proceder, o Órgão Judiciário age dentro dos limites de suas atribuições
institucionais, sem incidir em ofensa ao princípio da separação de poderes.
 

É muito comum os entes políticos levantarem a tese da reserva do possível na
discussão judicial acerca da implementação dos direitos sociais. No entanto, ressalvada a
inequívoca comprovação de justo motivo objetivamente aferível porque baseado em dados
concretos e específicos, hipótese não verificada nos autos, a cláusula da reserva do possível não
pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas
obrigações constitucionais, notadamente, quando, dessa conduta governamental negativa, puder
resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de
essencial fundamentalidade.
 

Em todo caso, não se fecho os olhos para o grau de escassez dos recursos
públicos, por isso, não há como pretender realizar todos os direitos sociais em seu grau máximo.
É por isso que o Estado se vê obrigado em muitos casos a confrontar-se com verdadeiras
“escolhas trágicas”: eleger prioridades dentre várias demandas igualmente legítimas[5].
 

Diante desse quadro, alguns parâmetros servem para balizar a decisão judicial. Uns
mais abstratos, como a proporcionalidade e a razoabilidade, outros com densidade mais
palpável, como a proibição do retrocesso social e a preservação do mínimo existencial, que
explico em seguida.
 

Sua definição é extraída de determinados preceitos constitucionais (art. 1º, III, e art.
3º, III, ambos da CF/88), e compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-
se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar à pessoa
acesso efetivo ao direito geral de liberdade e a prestações positivas originárias do Estado,
viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o
direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência
social, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à segurança e o direito de não sofrer
tratamento degradante e indigno quando sob custódia do Estado.
 

A Constituição Federal assegura a saúde à população, como direito de todos e um
dever do Estado (lato sensu), a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas e pelo
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(art. 196, CF).
 

O sistema público de saúde é único[6] e financiado com recursos do orçamento da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras
fontes (art. 198, § 1º, CF), portanto, qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na
promoção, prevenção e recuperação da saúde[7].
 

Ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ enxergam solidariedade dos
entes políticos na promoção do direito à saúde:
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO NÃO
C O N F I G U R A D A .  R E D I S C U S S Ã O  D O  M É R I T O .
RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO
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AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Em virtude do nítido caráter infringente, com fundamento no
princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes
Embargos como Agravo Regimental. 2. O funcionamento do
Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária
da União, Estados-membros e Municípios, de modo que
qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para
figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do
acesso a medicação para pessoas desprovidas de recursos
financeiros. 3. Os argumentos que embasam a pretensão de
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Vitória
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem e nem
sequer foram ventilados no Agravo de Instrumento interposto
pelo Estado do Espírito Santo. Cuida-se, portanto, de vedada
inovação recursal, cuja análise neste momento processual
implicaria, além de evidente supressão de instância, afronta ao
instituto da preclusão. 4. Embargos de Declaração recebidos
como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl
no AREsp 715.682/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 03/02/2016)
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA. SÚMULA 7 DO
STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO
E S T A D O  G A R A N T I R  O  D I R E I T O  À  S A Ú D E .
R E S P O N S A B I L I D A D E  S O L I D Á R I A  D O S  E N T E S
FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO
CEARÁ DESPROVIDO. 1. O Tribunal local não se manifestou
acerca da tese de inadequação do Mandado de Segurança por
ter sido impetrado pelo Ministério Público, em substituição à
Ação  C iv i l  Púb l i ca .  Ass im ,  an te  a  ausênc ia  de
prequestionamento, incide a Súmula 211 desta Corte. 2.
Ademais, é assente o entendimento desta Corte de que a
aferição da inadequação da via eleita e a existência ou não de
direito líquido e certo para a concessão da segurança demanda
a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que
implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ. 3. Quanto à tese de ilegitimidade
passiva, este Superior Tribunal de justiça tem firmada a
jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de
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Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e
dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de
demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos
para tratamento de problema de saúde. 4. Agravo Regimental
do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (AgRg no AREsp
264.840/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)
 

A TERCEIRA SEÇÃO DO TRF-1[8] comunga o mesmo pensamento:
 

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM  E  INTERESSE DE AGIR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  EXCESSIVIDADE.
REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Acerca da divisão administrativa
de atribuições de cada ente da federação estabelecidas pela
legislação decorrente da Lei n. 8.080/90, cabe esclarecer, que,
sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União,
Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, qualquer um
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de
demandas que objetivem assegurar, à população desprovida de
recursos financeiros, o acesso a medicamentos, a tratamentos
médicos e a serviços da área da saúde. Alegação de
ilegitimidade passiva ad causam afastada. 2. Consoante se
extrai da Constituição Federal de 1988, à Saúde foi dispensado
o status de direito social fundamental (art. 6º), atrelado ao
d i re i to  à  v ida  e  à  d ign idade da pessoa humana,
consubstanciando-se em "direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas 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 sua promoção,
proteção e recuperação" (art. 196). 3. É responsabilidade do
Poder Público, independentemente de qual seja o ente público
em questão, garantir a saúde ao cidadão. No caso em analise,
a obrigação de fazer consistiu em condenar os réus, a
promoverem o fornecimento do medicamento requerido, nos
quantitativos que se fizerem necessários, bem como sua
disponibil ização contínua e ininterrupta, sempre com
apresentação do receituário original devidamente assinado pelo
médico que estiver realizando o tratamento. [...] (AC 0045980-
31.2012.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Kassio
Nunes Marques, Terceira Seção, e-DJF1 de 12/09/2016)
 

Convém asseverar a desnecessidade – não se trata de litisconsórcio passivo
necessário – de a União integrar o polo passivo de toda e qualquer lide cujo objeto gravite em
torno do direito à saúde[9].
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É, portanto, responsabilidade do Estado, enquanto poder público (União, Estado,
Distrito Federal e Município), garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos e/ou
tratamentos de saúde necessários à garantia do direito à saúde.
 

A divisão administrativa de atribuições estabelecida pela Lei 8.080/1990 não possui
o condão de restringir a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, mas serve apenas como parâmetro da repartição do ônus financeiro da atuação
estatal.
 

Coube ao Sistema Único de Saúde, à luz da Lei 8.080/1990, encarregar-se da
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes, além de outras providências. Nessas, encontram-se elencados dispositivos que
impõem, no campo de atuação desse sistema, a proteção e a recuperação da saúde, tendo como
um de seus princípios a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência.
 

A Minª. Eliana Calmon, em seu voto no REsp 661.821/RS, destacou:
 

Assim sendo, criado o Sistema Único de Saúde, a divisão de
atribuições e recursos passou a ser meramente interna,
podendo o cidadão exigir de qualquer dos gestores ação ou
serviço necessários à promoção, proteção e recuperação da
saúde pública, o que afasta inteiramente o argumento usado
pela recorrente, no sentido de considerar-se fora das
atribuições impostas pela decisão ou sem a obrigação
econômico-financeira de suportar o custo da ordem judicial.
 

Eis a ementa:
 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – TUTELA
ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIÇO
ÚNICO DE SAÚDE – SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO (LEI
8.080/90) 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de
admitir, em casos excepcionais como, por exemplo, na defesa
dos direitos fundamentais, dentro do critério da razoabilidade, a
outorga de tutela antecipada contra o Poder Público, afastando
a incidência do óbice constante no art. 1º da Lei 9.494/97. 2.
Paciente tetraplégico, com possibilidade de bem sucedido
tratamento em hospitais da rede do SUS, fora do seu domicílio,
tem direito à realização por conta do Estado. 3. A CF, no art.
196, e a Lei 8.080/90 estabelecem um sistema integrado entre
todas as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, União,
Estados e Municípios, responsabilizando-os em solidariedade
pelos serviços de saúde, o chamado SUS. A divisão de
atribuições não pode ser argüida em desfavor do cidadão,
pois só tem validade internamente entre eles. 4. Recurso
especial improvido. (REsp 661.821/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/05/2005, DJ
13/06/2005, p. 258)
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A Terceira Seção do TRF-1 ressona a mesma linha jurisprudencial:
 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
E MUNICÍPIOS. I - Sendo o Sistema Único de Saúde composto
pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios,
qualquer um deles é solidariamente responsável pelo
fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que
necessitam de tratamento médico. II - Inadmissível condicionar
a fruição de direito fundamental e inadiável à discussão acerca
da parcela de responsabilidade de cada ente da Federação em
arcar com os custos de medicamento cujo fornecimento foi
determinado por meio de decisão judicial, não podendo a
divisão de atribuições ser argüida em desfavor do cidadão,
questão que deve ser solucionada em âmbito administrativo ou
por meios das vias judiciais próprias. III - A divisão
administrativa de atribuições estabelecida pela legislação
decorrente da Lei 8.080/1990 não pode restr ingir a
responsabilidade solidária da União, dos Estados-Membros, do
Distrito Federal e dos Municípios, servindo apenas como
parâmetro para a repartição do ônus financeiro, o qual deve ser
resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em
ação judicial própria V - Embargos Infringentes a que se nega
provimento.  (EIAC 0007157-09.2007.4.01.3300/BA, Rel.
Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Rel. Conv.
Juíza Federal Hind Ghassan Kayath (Conv.), Terceira Seção, e-
DJF1 p.19 de 15/07/2013)
 

Destarte, ao invés de cada ente político pretender transferir integralmente o que
também é de sua responsabilidade para o outro, devem, todos eles, construir um sistema
eficiente de compensação financeira para que os gastos decorrentes de uma demanda como
essa não recaiam totalmente sobre os ombros de um dos responsáveis. De mais a mais, essa
omissão não é empecilho para o acolhimento do pedido.
 

O conceito material de Constituição foi alargado. Além de normas que estruturam o
poder e seu exercício e asseguram liberdades em face do poder público, a Constituição passou a
tracejar fórmulas de compromissos institucionais para orientar missões sociais e coordenar os
interesses multifários dessa sociedade plural[10].
 

Dessa forma, é da responsabilidade da União fornecer o devido tratamento médico.
Esse foi um dever outorgado pelo Poder Constituinte Originário aos entes políticos, os quais não
podem se furtar, tampouco negligenciar seu cumprimento, sob pena de grave infração político-
jurídica.
 

Adentro no caso concreto.
 

Na decisão doc. 293146438, os argumentos da União foram rejeitados, razão pela
qual sua fundamentação é parte integrante desta sentença:

Num. 894829593 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ - 21/01/2022 14:55:09
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012114550954700000886580748
Número do documento: 22012114550954700000886580748



Outrossim, acolher a tese da União de que seria juridicamente
vedado o remanejamento dos recursos provenientes do SUS é
impedir que qualquer cidadão ajuizasse uma demanda, cuja
relação jurídica subjacente gravitasse em torno do “direito à
saúde”. Isto é, o Poder Judiciário não poderia tutelar o direito à
saúde, porque a alocação de recursos seria insindicável. De
mais a mais, nada impede que uma ação conjunta dos Poderes
Executivos e Legislativos, sensibilizados com a ineficiente
gestão da saúde, realocasse recursos de outras áreas com
vistas a aumentar o valor a ser gasto com saúde pública.
 

O laudo pericial usou como base os valores de aquisição dos insumos realizadas
pelos órgãos do estado do Pará e apontou a seguinte conclusão: “Considerando-se a média, a
variação máxima e mínima dos procedimentos realizados e o custo médio dos insumos por
paciente; a inclusão dos insumos para a realização do cateterismo vesical de alívio, teria um
impacto orçamentário médio de R$-3.751.961,86 variando de R$-2.701.120,13 a R$-
4.802.803,59 ao ano” [sic].
 

Conforme o laudo pericial, o custo médio por paciente é de R$ 152,30/mês e R$
1.857,55/ano). Assim, o baixo custo do procedimento não representa impacto significativo no
orçamento da União ao se considerar o benefício à saúde de milhares de pacientes. Além disso,
valores mais expressivos para tratamentos médicos foram concedidos por meio de decisões
judiciais, inclusive a apenas um beneficiário.
 

É o caso do processo 1035529-03.2021.4.01.3900, no qual o TRF-1 reformou a
decisão deste juízo para deferir a tutela antecipada com a finalidade de determinar a União a
fornecer medicamento com custo avaliado em cerca de R$ 9 milhões.
 

Portanto, usando referida decisão como parâmetro, o custo estimado dos insumos
necessários ao procedimento de cateterismo vesical de alívio em torno de R$ 1.857,55/ano por
paciente, com estimativa de custo total de R$ 100 milhões anual ao SUS, evidencia o baixo
impacto econômico do fornecimento dos insumos. Logo, se R$ 9 milhões não é empecilho para
deferir a prestação em benefício de uma pessoa, R$ 100 milhões anual para melhorar a vida de
toda população brasileira que necessita, não é um impacto relevante.
 

Assim, no conflito entre direito à saúde e o pouco relevante impacto orçamentário,
deve ser dada prioridade ao benefício à saúde capaz de beneficiar toda uma coletividade,
principalmente, pessoas com deficiência que necessitam diariamente do referido procedimento.
 

De mais a mais, rejeito a impugnação da União ao laudo elaborado pelo MPF em
razão das alegações genéricas sem a demonstração de prova em sentido contrário.
 

Por fim, o STJ, no julgamento do RE 1.101.937, declarou inconstitucional o art. 16
da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/97, de forma que esta sentença possui efeitos em todo
território nacional.
 

Por todas essas razões, com arrimo no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o
pedido elencado na inicial para obrigar a União a incluir, contínua e ininterruptamente, no
Rename e no Programa Farmácia Popular do Brasil o fornecimento dos seguintes
insumos: (1) cloridrato de lidocaína 2% gel 30g; (2) sonda uretral/vesical nelaton nos
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calibres 12 ou 14; (3) luvas para procedimento não estéril; (4) gaze hidrófila com 500
pacotes; (5) álcool 70.
 

Diante dessa fundamentação e em razão do direito à vida aqui discutido,
defiro o pedido de tutela de urgência para obrigar a União a cumprir essa sentença no
prazo de 90 dias, tempo hábil para exercer seu direito a recurso e se programar
administrativamente.
 

A secretaria deve desentranhar dos autos o doc. 220741392, conforme decisão doc.
293146438.
 

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7.347/1985).
 

Oportunamente, arquivem-se.
 

I.
 

Belém, data de validação do sistema.
 

Henrique Jorge Dantas da Cruz 
Juiz Federal Substituto
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