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Excelentíssimos Ministros,

O Ministério Público Federal, por meio de sua Procuradora-Geral da República,

oferece os presentes

MEMORIAIS

com o objetivo de analisar com a necessária profundidade a matéria discutida no

presente recurso extraordinário e subsidiar o respectivo julgamento de mérito.

Trata-se de recurso extraordinário proposto pelo Ministério Público do Estado de

Minas Gerais contra acórdão prolatado pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, que acolheu, por maioria, questão preliminar consistente na ilegitimidade do

Ministério Público e, por fim, extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Os fatos subjacentes retratam controvérsia judicial entre o Ministério Público esta-

dual e o Estado de Minas Gerais, cujo resultado, em primeira instância, foi a procedência do

pedido ministerial e a condenação do ente estadual ao fornecimento gratuito dos medicamen-

tos EUTHYROX, OS-CAL e CALCITRIOL à paciente nominada na petição inicial e ao resi-
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dentes no Município de Uberlândia portadores de hipotireoidismo e hipocalcemia, sob pena

de multa diária de cinco mil reais.

O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação e deduziu, como prelimi-

nares, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de direitos individuais homo-

gêneos que se encontram fora do âmbito da relação de consumo e a inadequação da via eleita

(falta de interesse de agir), e, quanto ao mérito, sustentou (i)  o direcionamento do pleito ao

Município, dada a descentralização dos serviços de saúde; (ii) a impossibilidade de constran-

gimento do Estado em fornecer o medicamento previsto na sentença, por ofender o interesse

público e interferir na separação dos poderes, e (iii) a impossibilidade de imposição de multa

à Fazenda Pública, por ser arbitrária.

A ementa do julgado restou assim lavrada:

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO A PESSOA DETERMINADA – ILEGITIMIDADE DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não se inserindo no âmbito ob-
jetivo da ação civil pública o fornecimento de medicamentos a pessoas determi-
nadas, consoante estabelece a Lei nº 7.357/1985, com fundamento no art. 129, III,
da Constituição Federal, deve ser indeferida a petição inicial, por ilegitimidade
ativa do Ministério Público, e extinto o processo sem julgamento do mérito, com
fulcro no art. 267, I e IV c/c ART. 295, v, ambos do CPC.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – MI-
NISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE ATIVA – RELEVÂNCIA SOCIAL –
VOTO VENCIDO. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para juizar
Ação Civil Pública para a proteção de direitos difusos e coletivos, bem como dois
direitos individuais homogêneos, como o direito à saúde, em face da sua relevân-
cia social.

O MP/MG opôs embargos de declaração para desfazer omissão acerca das obri-

gações órgão ministerial no que se relaciona à defesa de direitos essencialmente indisponíveis

ainda que de natureza individual. O recurso foi rejeitado pelo colegiado.

Diante da sucumbência, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial e

extraordinário. O tribunal recorrido admitiu ambos os recursos.

O recurso  extraordinário  foi  interposto  com fundamento  no  art.  102–III–a  da

Constituição e aponta a negativa de vigência dos arts. 2º, 5º - LIV e LV, 93 - IX, 127, 129 - II

e III, 196 e 197 da Constituição. Seguiu, em essência, com as seguintes premissas de direito:

(i) a legitimidade e interesse do Ministério Público na defesa de interesse individual homogê-
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neo de natureza indisponível e (ii) legitimidade do Ministério Público para a defesa de direito

individual de usuário do Sistema Único de Saúde, seja como autor, seja na condição de fiscal

da lei.

Submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reco-

nheceu em acórdão a relevância da questão constitucional suscitada, cuja ementa segue trans-

crita:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE REMÉDIOS - LEGITIMAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - RECUSA NA ORIGEM - Possui repercussão geral a contro-
vérsia sobre a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com ob-
jetivo de compelir entes federados a entregar medicamentos a pessoas necessitadas.

Em seguida, após admissão de seu ingresso, a União manifestou-se favoravel-

mente à tese da ilegitimidade do Ministério Público para a defesa de direito individual. 

Houve a admissão de inúmeros Estados da federação como amici curiae.

II

O recurso extraordinário é cabível e a pretensão de reforma merece acatamento.

A controvérsia centrou-se na legitimidade do Ministério Público para ingressar

em juízo com ação civil pública para o fornecimento de medicamentos a pessoas individuali-

zadas, e a respectiva atribuição constitucional desse órgão frente à competência da Defenso-

ria Pública para a defesa de interesses individuais.

A Lei 7.347/85 – norma reguladora da ação civil pública – considerou no rol de

temas a serem veiculados pelas partes, em essência, bens de natureza difusa ou coletiva. Esta-

beleceu, portanto, valores a serem protegidos que não se caracterizam pela restrição a uma só

pessoa ou a algumas pessoas previamente identificáveis. A razão para essa preocupação foi a

criação de um instrumento processual e de um procedimento voltados essencialmente para in-

teresses subjetivamente plurais.

Há vários dísticos na lei que permitem perceber essa vocação: (i) a natureza pu-

blicística dos possíveis autores (art. 5º); (ii) a estrita legitimidade ativa; (iii) o ingresso obri-

gatório do Ministério Público como fiscal da lei (art. 5º–§ 1º); (iv) a viabilidade de ingresso
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de associações como litisconsortes (art. 5º–§ 2º); (v) a insuscetibilidade de arquivamento da

causa em razão de desistência ou abandono pelo autor (art. 5º–§ 3º); (vi) a reversão da indeni-

zação a um fundo (art. 13); (vii) variabilidade de requerentes, tanto na ação, quanto na execu-

ção, denotando uma representatividade ampla (arts. 5º e 15), entre outros.

Contudo, a utilização dessa espécie processual, a depender das circunstâncias de

fato, não se mostra inviabilizada para acudir interesses unissubjetivos. Como já explanado, a

ação civil pública é instrumento voltado para a proteção de múltiplos interesses ou de titulari-

dade coletiva ou difusa. Essa é a regra, que comporta exceções.

Para a compreensão das excepcionalidades, é necessário voltar os olhos para a

competência constitucional do Ministério Público. Os arts. 127 e 129 da Constituição, nor-

mas que apresentam, em linhas gerais, os objetivos institucionais do órgão, assim se encon-

tram redigidos:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos inte-
resses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente,
a ação penal pública, na forma da lei; II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promo-
vendo as medidas necessárias a sua garantia; III - promover o inquérito civil e a ação ci -
vil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos; IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou repre-
sentação para fins  de  intervenção da União e dos Estados,  nos  casos  previstos  nesta
Constituição; V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indíge-
nas; VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, re-
quisitando informações e documentos para  instruí-los,  na  forma da lei  complementar
respectiva; VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei comple-
mentar mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar diligências investigatórias e a ins-
tauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais; IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de
entidades públicas.

Uma interpretação globalizada desses dispositivos poderia persuadir o intérprete

a concluir que as competências da Ministério Público acima arroladas dizem respeito basica-

mente à proteção de interesses coletivos/difusos (art. 129–III–V, por exemplo) e à participa-

ção do órgão em procedimentos específicos como pessoa pública imparcial (art. 129–I–II–

IV–VI, por exemplo), e, para tanto, seria necessário, sobretudo para o primeiro rol de compe-

tências,  um instrumento  apto a fazer realizar o amplo e ousado desiderato. Chegar-se-ia à

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 605533/MG 4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

conclusão de que a ação civil pública seria a via apropriada para implementá-lo no mundo

dos fatos.

De fato, essa é a compreensão predominante sobre o assunto na doutrina e na ju-

risprudência e a ideia central do próprio acórdão recorrido.

Contudo, o Ministério Público ostenta uma particularidade que, de tão relevante,

foi alçada ao próprio texto constitucional. Trata-se da defesa de direitos individuais indispo-

níveis, e a ênfase deve ser dada, sobretudo, à própria indisponibilidade do direito. Isso carac-

teriza a citada excepcionalidade do sistema de competências constitucionais.

À Defensoria Pública conferiu-se a ampla defesa de direitos, mas, seja por razões

históricas, seja pela implementação de uma estrutura física e administrativa mais robusta, ao

órgão ministerial foi reservada a proteção de determinados bens gravados com a nota da in-

dispensabilidade, ainda que em situações extremadas de negativa ou insuficiência no auxílio

jurídico a ser proporcionado pelo Estado-administrador.

Diante da competência expressa e do contexto constitucional, parece ser razoável

a aplicação da ação civil pública e de seu procedimento para se pleitear direitos indisponí-

veis. Isso porque a mesma indisponibilidade de direitos e a especialidade temática – pressu-

postos inerentes ao rol de assuntos contido no art. 1º da Lei 7.347/85 – caracterizam também

os direitos indisponíveis de índole monosubjetiva.

Em suma, embora o âmbito de proteção seja menor, as prerrogativas da lei espe-

cial devem ser claramente aplicadas em ambos os temas, exatamente porque presente a nota

da indisponibilidade.

Como exemplo dessa afirmação, considere a seguinte redação do verbete 643 do

da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

O  Ministério Público tem legitimidade para  promover  ação civil  pública cujo funda-
mento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. (ênfase acrescida)

A atuação do órgão ministerial dá-se em ordem a claramente proteger direitos in-

dividuais, na medida em que, conquanto o reajuste das mensalidades escolares possa ser en-

carado como interesse coletivo – já que estendido a muitos de forma indistinta –,  o direito

aqui tratado revela-se apenas acidentalmente coletivo e, em essência, classifica-se como inte-
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resse individual homogêneo,  caracterizado pela compartimentalização do direito material e

das prerrogativas de acesso individualizado ao Poder Judiciário.

Trata-se de interesses de uma multiplicidade de pessoas que se revela, em uma

análise mais detida, uma multiplicidade de interesses: em número rigorosamente igual ao nú-

mero de envolvidos.

Observa-se, portanto, que a Suprema Corte já trilha pelo entendimento da possi-

bilidade de se veicular interesses individuais por meio de ação civil pública. Para suplantar

qualquer questionamento sobre a posição do STF sobre o tema, vale transcrever este trecho:

"Primeiramente, padece de inconsistência a tese segundo a qual o Ministério Público não
teria legitimidade para ajuizar a ação civil pública proposta na origem, dada a natureza
dos  direitos  tutelados  (individuais  homogêneos,  de  caráter  supostamente  disponível).
Ora, trata-se nada menos que a ação reparatória proposta pelo Parquet no interesse das
inúmeras vítimas da explosão ocorrida no Osasco Plaza Shopping, em 1996. Em caso
muito menos grave do que este, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 163231,
rel. min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.06.2001) decidiu que o Ministério Pú-
blico tem legitimidade ad causam para propor ação civil pública quando a controvérsia
envolver a defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores. (...)  Assinalo
que, atualmente, essa orientação consta inclusive da jurisprudência sumulada, nos termos
do  enunciado  643."  (AI  496854  AgR,  Relator  Ministro  Joaquim  Barbosa,  Segunda
Turma, julgamento em 29.3.2011, DJe de 13.4.2011)

Resta, assim, dar significado ao que é indisponível para permitir a atuação do Mi-

nistério Público por meio da ação civil pública. Para tanto, deve-se partir da análise do caso

concreto para buscar uma avaliação mais precisa.

O caso subjacente diz respeito à ação judicial  que teve por finalidade a entrega

compulsória  pelo Estado de Minas Gerais  de determinados medicamentos aos substituídos

pelo Ministério Público, ou seja, encontra-se, por conclusão, que o valor protegido na causa é

a saúde.

A saúde é um dos três pilares da seguridade social e o único em que se encontra

acesso irrestrito à respectiva prestação por parte do Estado; tanto, que o art. 196 da Constitui-

ção explicita 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 de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Além da designação de dever do Estado, as ações e serviços de saúde são de re-

levância pública, segundo a dicção do art. 197 do texto constitucional.
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Essas características, somadas à inviolabilidade do direito à vida (art. 5º–caput da

CF), dão a nota da essencialidade e evidencia o fato de que nem o Estado pode dispor da vida

de seus cidadãos, subtraindo-lhe tratamento ou meios de cura, tornando, assim, um bem in-

disponível.

O próprio Supremo Tribunal Federal já revisitou a temática inúmeras vezes e, in-

variavelmente, decidiu pelo reconhecimento  do trinômio  Ministério Público, ação civil pú-

blica e direito à saúde:

Agravo regimental  no agravo de instrumento.  Recurso extraordinário.  Constitucional.
Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Direitos individuais indisponí-
veis. Tratamento médico. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou a orien-
tação de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil  pública na
defesa  de  direitos  individuais  indisponíveis,  de  pessoa  individualmente  considerada,
como ocorre com o direito à saúde. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o
art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.

(AI  863852  AgR,  Relator  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Segunda  Turma,  julgado  em
07/04/2017,  ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-
05-2017) (sublinhado não original)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIO-
NAL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LE-
GITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  DIREITO  À  SAÚDE.  DEVER  DO
ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA
DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICI-
ÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão
recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o
Ministério Público possui legitimidade para ingressar em juízo com ação civil pública
em defesa de interesses individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde. II - A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes
da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais
como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído
de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos servi -
ços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes esta -
tais o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos limites orçamentários aos
quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocor-
rência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus en-
cargos  constitucionais.  IV -  Este  Tribunal  entende  que  reconhecer  a  legitimidade  do
Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucional-
mente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura viola-
ção do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima
de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 820910 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 26/08/2014,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC
04-09-2014) (ênfase acrescida)
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QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA RECURSAL. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO
RI/STF. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL DE DUPLA FACE (SOCIAL E INDIVI-
DUAL INDISPONÍVEL). TEMA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA LEGITIMAÇÃO
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARA PROPOR  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA.  ESPERA
PELO JULGAMENTO QUE PODE ACARRETAR GRAVES PREJUÍZOS À SAUDE
DO INTERESSADO. Decisão singular concessiva da antecipação dos efeitos da tutela
recursal.  Constitucionalmente qualificada como direito fundamental de dupla face (di-
reito social e individual indisponível), a saúde é tema que se insere no âmbito de legiti-
mação do Ministério Público para a propositura de ação em sua defesa. Espera pelo
julgamento de mérito do recurso extraordinário que pode acarretar graves prejuízos à
saúde do interessado. Presença dos pressupostos autorizadores da medida. Questão de or-
dem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva da antecipação dos efeitos da
tutela recursal.

(AC  2836  MC-QO,  Relator  Min.  AYRES  BRITTO,  Segunda  Turma,  julgado  em
27/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2012 PUBLIC 26-
06-2012 RDDP n. 114, 2012, p. 154-155) (ênfase acrescida)

DIREITO CONSTITUCIONAL.  DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS
2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a saúde é prerrogativa cons-
titucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, im-
pondo ao Estado a obrigação de criar  condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo
Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem
que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(AI  734487  AgR,  Relatora  Min.  ELLEN  GRACIE,  Segunda  Turma,  julgado  em
03/08/2010, DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-
06 PP-01220 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 158-162) (ênfase acrescida)

Assim como nas ações voltadas para discutir direito à saúde e ao acesso a meios

de cura ou medicamentos, a ação civil pública é considerada válida pela Suprema Corte para

discutir outros casos envolvendo assuntos de igual quilate, que podem ser assim exemplifica-

dos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊN-
CIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO.
ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é
prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políti-
cas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibili -
tem o  efetivo  acesso  a  tal  serviço.  2.  É  possível  ao  Poder  Judiciário  determinar  a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucional-
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mente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário
do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(RE  559646  AgR,  Relatora  Min.  ELLEN  GRACIE,  Segunda  Turma,  julgado  em
07/06/2011, DJe-120 DIVULG 22-06-2011 PUBLIC 24-06-2011 EMENT VOL-02550-
01 PP-00144)

Recurso Extraordinário. Processo Civil. Ação civil pública ajuizada por membro do Mi-
nistério Público estadual julgada extinta por ilegitimidade ativa e por se tratar de meio
inadequado ao fim perseguido. 1. O Ministério Público detém legitimidade para o ajuiza-
mento de ação civil pública intentada com o fito de obter condenação de agente público
ao ressarcimento de alegados prejuízos que sua atuação teria causado ao erário. 2. Meio
processual, ademais, que se mostra adequado a esse fim, ainda que o titular do direito,
em tese, lesado pelo ato não tenha proposto, em seu nome próprio, a competente ação de
ressarcimento. 3. Ausência de previsão, na Constituição Federal, da figura da advocacia
pública municipal, a corroborar tal entendimento. 4. Recurso provido para afastar o de-
creto de extinção do feito, determinando-se seu regular prosseguimento.

(RE 225777, Relator Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011, DJe-165 DIVULG 26-08-2011 PUBLIC 29-08-
2011 EMENT VOL-02575-01 PP-00097)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. OMIS-
SÃO  DA  ADMINISTRAÇÃO.  EDUCAÇÃO.  DIREITO  FUNDAMENTAL
INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. 1. A educação é um direito fundamental e in-
disponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exer-
cício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do
Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou
entendimento no sentido de que "[a] educação infantil,  por qualificar-se como direito
fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avalia-
ções meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de
puro pragmatismo governamental[...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legis-
lativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se
possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais,
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, se-
jam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por impor-
tar  em descumprimento  dos  encargos  políticos-jurídicos  que  sobre  eles  incidem em
caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos
sociais impregnados de estatura constitucional". Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento.

(RE 603575 AgR, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010,
DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-05 PP-01127
RT v. 99, n. 898, 2010, p. 146-152)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSTOS: IPTU. MINISTÉRIO PÚ-
BLICO: LEGITIMIDADE. Lei 7.374, de 1985, art. 1º, II, e art. 21, com a redação do art.
117 da Lei 8.078, de 1990 (Código do Consumidor); Lei 8.625, de 1993, art. 25. C.F., ar-
tigos 127 e 129, III. I. - A ação civil pública presta-se a defesa de direitos individuais ho-
mogêneos, legitimado o Ministério Público para aforá-la, quando os titulares daqueles
interesses ou direitos estiverem na situação ou na condição de consumidores, ou quando
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houver uma relação de consumo. Lei 7.374/85, art. 1º, II, e art. 21, com a redação do art.
117 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 8.625, de 1993, art. 25. II. - Certos di-
reitos individuais homogêneos podem ser classificados como interesses ou direitos cole-
tivos, ou identificar-se com interesses sociais e individuais indisponíveis. Nesses casos, a
ação civil pública presta-se a defesa dos mesmos, legitimado o Ministério Público para a
causa. C.F., art. 127, caput, e art. 129, III. III. - O Ministério Público não tem legitimi-
dade para aforar ação civil pública para o fim de impugnar a cobrança e pleitear a resti-
tuição de imposto - no caso o IPTU - pago indevidamente, nem essa ação seria cabível,
dado que, tratando-se de tributos, não há, entre o sujeito ativo (poder público) e o sujeito
passivo (contribuinte) uma relação de consumo (Lei 7.374/85, art. 1º, II, art. 21, redação
do art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 8.625/93, art. 25, IV; C.F., art.
129, III), nem seria possível identificar o direito do contribuinte com "interesses sociais e
individuais indisponíveis." (C.F., art. 127, caput). IV. - R.E. não conhecido.

(RE  195056,  Relator  Min.  CARLOS  VELLOSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
09/12/1999, DJ 30-05-2003 PP-00030 EMENT VOL-02112-02 PP-00279 REPUBLICA-
ÇÃO: DJ 14-11-2003 PP-00018)

A confirmar  a  tese  aqui  explanada  e  o  posicionamento  histórico  da  Suprema

Corte  sobre  controvérsia  de  mesma  natureza,  cite-se  ainda  o  célebre  julgamento  do  RE

135.3281, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 29/6/94, que versa sobre a concorrência

de atribuições do Ministério Público e da Defensoria Pública.

A Suprema Corte considerou constitucional o art. 68 do Código de Processo Pe-

nal2, norma que atribui ao Ministério Público a competência para o ajuizamento da ação civil

ex delicto nos casos em que o titular do direito à reparação do dano for pobre.

Analisou-se a previsão constitucional da Defensoria Pública, prevista no art. 134

da Constituição  (ainda textualmente inexistente na Constituição de 67, com redação dada

pela Emenda Constitucional 1/69), e a sua respectiva competência. O STF, por sua vez, con-

1 Cuja ementa segue transcrita: “LEGITIMIDADE - AÇÃO "EX DELICTO" - MINISTÉRIO PÚBLICO -
DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 68 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CARTA DA REPÚ-
BLICA DE 1988. A teor do disposto no artigo 134 da Constituição Federal, cabe à Defensoria Pública, insti -
tuição  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  a  orientação  e  a  defesa,  em  todos  os  graus,  dos
necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV, da Carta, estando restrita a atuação do Ministério Público, no
campo dos interesses sociais e individuais, àqueles indisponíveis (parte final do artigo 127 da Constituição
Federal).  INCONSTITUCIONALIDADE PROGRESSIVA - VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DI-
REITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA DOS
NECESSITADOS - SUBSISTÊNCIA TEMPORÁRIA DA LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Ao Estado, no que assegurado constitucionalmente certo direito, cumpre viabilizar o respectivo exercício.
Enquanto não criada por lei, organizada - e, portanto, preenchidos os cargos próprios, na unidade da Federa-
ção - a Defensoria Pública, permanece em vigor o artigo 68 do Código de Processo Penal, estando o Ministé-
rio Público legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. Irrelevância de a assistência vir sendo
prestada por órgão da Procuradoria Geral do Estado, em face de não lhe competir, constitucionalmente, a de-
fesa daqueles que não possam demandar, contratando diretamente profissional da advocacia, sem prejuízo do
próprio sustento. (RE 135328, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/1994,
DJ 20-04-2001 PP-00137 EMENT VOL-02027-06 PP-01164 RTJ VOL-00177-02 PP-00879)”

2 Art. 68.  Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da sen-
tença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Pú-
blico.
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cluiu estar o art. 68 do CPP em processo de inconstitucionalização, dado o fato de que o Es-

tado de São Paulo não tinha ainda a estrutura definitiva desse órgão de assistência jurídica

aos necessitados.

Contudo, deve-se esclarecer um dos pontos mais importantes do mencionado re-

curso e que serviu de pressuposto de julgamento para o deslinde desse caso: para o STF, o ór-

gão  originalmente  competente  para  veicular  a  pretensão  advinda  de  ato  criminoso  é  da

Defensoria Pública e isso se dá em razão do cunho patrimonial e disponível que essa presta-

ção ostenta (indenização pelo delito praticado).

Sucede que o presente caso tem contornos muito diversos. O objeto da causa é es-

sencialmente indisponível e esse predicado autoriza a veiculação judicial de direitos dessa na-

tureza pelo Ministério Público por meio de ação civil pública.

Portanto, a melhor interpretação para o caso é a permissão do uso da ação civil

pública para direitos indisponíveis, sejam coletivos/difusos, sejam individuais,  sob pena de

suprimir a eficácia da norma constitucional sobre competência do MP e deprimir o relevo

conferido pelo  legislador constituinte à instituição voltada à democracia e à fiscalização da

correta execução da lei.

Ademais, o pedido para suprimento de medicamento à pessoa necessitada con-

firma e congrega a saúde como dever inarredável do Estado e o caráter de indisponibilidade

dessa prestação.

Com essas considerações, requeiro o conhecimento e o provimento do recurso ex-

traordinário em julgamento.

Brasília, 9 de agosto de 2018.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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