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CONSTITUCIONAL  E  PROCESSO  CIVIL.  DIREITO  À
SAÚDE.  FOSFOETANOLAMINA  SINTÉTICA.
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DO
RIO  DE  JANEIRO.  DANO  DE  ABRANGÊNCIA
NACIONAL.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  UNIÃO
FEDERAL.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  E
COMPLEXIDADE  DOS  PEDIDOS  FORMULADOS  NA
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TUTELA  ANTECIPADA.
DECISÃO  NOS  MESMOS  MOLDES  DA  PORTARIA  Nº
1767/2015 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSIÇÃO
DE  MULTA  DIÁRIA.  REGULARIDADE.  PELO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

PARECER  

I- RELATÓRIO

1. Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão  (fls.

512/527) que, em ação de rito ordinário, além de afastar a alegada incompetência da

Seção  Judiciária  do  Rio  de  Janeiro  para  processar  e  julgar  o  feito,  reconhecer  a

possibilidade jurídica do pedido e a legitimidade passiva dos réus elencados na exordial

do  processo  principal,  deferiu  parcialmente  a  antecipação  da  tutela  jurisdicional

pleiteada,  determinando  “que  a  UNIÃO  apresente  o  plano  de  trabalho  de

desenvolvimento clínico da fosfoetanolamina sintética (Portaria nº 1.767/2015), no prazo

de sessenta dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (fl. 527).

2. O agravante, inconformado com o teor da r. decisão, interpôs o presente

recurso (fls. 01/29) sustentando a incompetência do Juízo a quo, “uma vez que figura no

polo passivo diferentes entes federativos, quais sejam, a União e o Estado de São Paulo”,

de modo que a demanda deve ser processada na Seção Judiciária paulista.

3. Ademais,  a  UNIÃO  FEDERAL  aduz  que  não  possui  legitimidade  para

figurar no polo passivo da demanda, porquanto a sua responsabilidade, em termos de

concretização do direito à saúde, limita-se à coordenação e ao fornecimento de verbas a

outros entes federativos, não tendo, portanto, “atribuição de fornecimento específico de

medicamentos” (fl. 15).
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4. Segue-se alegando que se faz por necessária a observância ao princípio

da legalidade, eis que “não há lei que obrigue a União a promover a execução do ato

determinado pelo Exmo. Juízo” (fl. 17).

5. Quanto  à  tutela  deferida  de  modo  antecipado  em  primeiro  grau,

sustenta-se (a) a ausência dos requisitos legais impostos pelo artigo 273 do Código de

Processo Civil  e (b) a impossibilidade de o “Judiciário  impor a obrigação de fornecer

medicamentos/tratamentos  em  desconformidade  om  essas  diretrizes  e,  tampouco,

assumir  o  protagonismo da organização  de políticas  públicas,  sob pena de ofensa  à

separação de poderes delineada no art. 2º da Carta Magna” (fl. 19).

6. Em contrarrazões (fls.  673/679),  a  DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

rebate as alegações recursais, pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.

7. É o relatório. Segue a manifestação.

II- DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

8. A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ingressou com Ação Civil  Pública

(fls. 30/114) formulando diversos pedidos objetivando (fls. 37/38): 

(…)  fundamentalmente  (…)  viabilizar  o  início  das  pesquisas
clínicas em direção a obtenção, mediante o atendimento de todos
os protocolos previsto  em lei,  para o  reconhecimento dos fins
terapêuticos  da substância  fosfoetanolamina que antes mesmo
de todo o longo processo já vem se mostrando um aliado dos
pacientes  portadores  de  neoplasia,  embora  não  constado
cientificamente. A demanda busca ainda viabilizar o fornecimento
da substância  aos portadores que já enveredaram a senda da
medicina  de  evidência  nos  moldes  descritos  no  pedido  com
previsão no capítulo próprio (…).

9. Considerando as disposições contidas na Lei nº 7.347/85, notadamente

no artigo 2º, combinado com o artigo 93, inciso II,  da Lei  nº 8.078/90, a demanda

originária foi adequadamente proposta na Seção Judiciária deste Estado, haja vista que

os alegados danos decorrentes da suposta omissão da UNIÃO FEDERAL e demais réus em

“empreender as pesquisas necessárias ao desenvolvimento e criação de medicamentos a

partir da substância fosfoetanolamina sintética” (fls. 674/675) certamente recaem não

apenas sobre o Estado de São Paulo, mas sobre a totalidade do território nacional.

10. Não por outra razão, estando-se diante de dano de âmbito nacional,

tem-se como plenamente competente para processar e julgar  a demanda principal  a
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Seção Judiciária do Rio de Janeiro, retirando-se a exclusividade da Seção do local onde

foi desenvolvida a substância antes referida.

11. Nesse sentido, segue ementa de julgado do C. Superior Tribunal de

Justiça (grifos nossos):

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDAS COLETIVAS
PROMOVIDAS  CONTRA  A  ANEEL.  DISCUSSÃO  ACERCA  DA
METODOLOGIA  DE  REAJUSTE  TARIFÁRIO.  LEI  Nº  7347/85.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO.
(…)
2. No presente caso, trata-se de conflito positivo de competência
proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em
face do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas
Gerais e outros, em demandas de índole coletiva, cujo objeto é a
discussão  da  metodologia  de  reajuste  tarifário  aplicado  pela
ANEEL desde 2002 às concessionárias de distribuição de energia
elétrica. Nessa linha, verificando-se que nas ações há as mesmas
alegações (ilegalidade do reajuste tarifário aplicado pela ANEEL
desde 2002), aplicáveis a todas as concessionárias, é imperioso
que se dê uma única solução para todas.
3. Conforme dispõe o art. 103 do CPC, reputam-se conexas duas
ou mais ações, quando lhes for comum o objeto e a causa de
pedir,  como  no  presente  caso.  A  conexão  (relação  se
semelhanças entre as demandas), com o intuito de modificação
de competência,  objetiva promover a economia processual e a
evitar decisões contraditórias.
4. O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 7347/85 (Lei de Ação
Civil Pública) prevê uma hipótese de conexão em ações coletivas:
"A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas
as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa
de pedir ou o mesmo objeto".
5. Havendo na Lei de Ação Civil Pública norma específica acerca
da  conexão,  competência  e  prevenção,  é  ela  que  deve  ser
aplicada  para  a  ação  civil  pública.  Logo,  o  citado  parágrafo
substitui as regras que no CPC definem a prevenção (artigos 106
e 219).
6. A competência na ação civil pública é absoluta (art. 2º da Lei
nº  7347/85).  A  conexão,  em  regra,  só  pode  modificar
competência relativa.  O parágrafo único do referido dispositivo
criou uma conexão que permite alterar a competência absoluta,
ensejando  a  reunião  dos  processos  para  o  julgamento
simultâneo. Porém, tal parágrafo se mostra incompatível com o
art. 16 da Lei nº 7347/85.
7. No presente caso, há ações civis  públicas conexas correndo
em  comarcas  situadas  em  estados  diversos,  surgindo  um
problema: como compatibilizar o art. 2º, parágrafo único, e o art.
16 da Lei nº 7347/85, que restringe a eficácia subjetiva da coisa
julgada  em ação  coletiva,  impondo  uma limitação  territorial  a
essa eficácia restrita à jurisdição do órgão prolator da decisão?
Nessa situação, concluímos que a regra do artigo 16 aplica-se
apenas aos casos de ações conexas envolvendo dano de âmbito
regional.
8. Quando as ações civis públicas conexas estiverem em trâmite
em comarcas situadas em estados diversos, busca-se a solução
do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido no
art. 21 da Lei de Ação Civil Pública.
9. Não pode haver dúvidas de que a questão tratada no presente
conflito tem abrangência nacional.  O reajuste tarifário aplicado
pela  ANEEL  desde  2002 às  concessionárias  de  distribuição  de
energia  elétrica  é  único  para  todo  o  país.  Qualquer  decisão
proferida nos autos de uma das demandas ora reunidas afetará,
indistintamente,  a  todos  os  consumidores  dos  serviços  de
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energia,  em todo  o  país,  dada a  abrangência  nacional  destes
contratos.
10.  Reconhecida  a  abrangência  nacional  do  conflito,
cumpre  definir  o  juízo  competente,  destacando-se  que,
ante o interesse  da ANEEL no pólo passivo  de  todas as
demandas, a competência é, indubitavelmente, da Justiça
Federal (art. 109, I, da Constituição Federal).
11.  Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de
Defesa do Consumidor, sendo o suposto dano nacional, a
competência será concorrente da capital do Estado ou do
Distrito Federal,  a  critério  do autor,  tendo em vista sua
comodidade  na  defesa  dos  interesses  transidividuais
lesados e o mais eficaz acesso à Justiça, uma vez que "não
há  exclusividade  do  foro  do  Distrito  Federal  para  o
julgamento de ação civil pública de âmbito nacional. Isto
porque o referido artigo ao se referir à Capital do Estado e
ao  Distrito  Federal  invoca  competências  territoriais
concorrentes, devendo ser analisada a questão estando a
Capital do Estado e o Distrito Federal  em planos iguais,
sem  conotação  específica  para  o  Distrito  Federal"  (CC
17533/DF,  Rel.  Ministro  CARLOS  ALBERTO  MENEZES
DIREITO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado em 13/09/2000,  DJ
30/10/2000, p. 120).
12. No presente caso, como já visto, o dano atinge todo país,
tendo  sido  apresentadas  várias  ações  idênticas  em  foros
concorrentes  (Capitais  de  Estados  e  Distrito  Federal).  Dessa
forma, a prevenção deverá determinar a competência.
12. Pela leitura do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 7347/85
deve ser fixado como foro competente para processar e julgar
todas as ações o juízo a quem foi distribuída a primeira ação (CC
22693/DF,  Rel.  Ministro  JOSÉ  DELGADO,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
julgado  em  09/12/1998,  DJ  19/04/1999).  Assim,  como  a
primeira ação coletiva foi proposta pela Associação de Defesa de
Interesses Coletivos - ADIC, em 20.10.2009, perante a 3ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, esta é a competente
para o julgamento das demais causas.
13. Salienta-se que, conforme informações de fls. 3174, a Ação
Civil Pública n.º 2009.38.00.027553 - 0, que tramitou na 3ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, foi julgada extinta
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do
CPC, com recurso pendente de julgamento no TRF da 1ª Região.
14.  Conforme  enunciado  Sumular  235/STJ  "A  conexão  não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
Porém, se o conflito decorre de regra de competência absoluta
(art.  93,  inciso  II,  do  CDC),  como no  presente  caso,  não  há
restrição a seu conhecimento após prolatada a sentença, desde
que não haja trânsito em julgado.
15. Conflito conhecido para declarar a competência da 3ª Vara
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais .
(CC  126.601/MG,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 05/12/2013)

12. Nesse  diapasão,  não  há  que  se  falar  em  incompetência  da  Seção

Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

III- DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL
 

13. A agravante pretende a reforma da referida decisão tendo em vista

que, segundo alega, não possui “atribuição de fornecimento específico de medicamentos

(cfr. Arts. 15 e 16 da Lei 8.080/90) e que tais competências pertencem ao Estado do Rio

de Janeiro e ao Município do Rio de Janeiro” (fl. 15).
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14. É  notório  que  o  Sistema  Único  de  Saúde  é  integrado  pela  União,

Estados, Distrito Federal e Municípios, entes federativos (co)responsáveis pela adoção de

“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” (artigo 196 da Constituição da República).

15. Em que pese essa atuação se dê mediante colaboração e repartição de

funções, com o fim de melhor atender às necessidades sociais e conferir maior eficiência

a tão relevante função estatal, nada impede a formulação de demandas judiciais em face

da União Federal, haja vista a responsabilidade solidária dos diversos entes da Federação

quanto à concretização do aludido direito fundamental, e, especialmente, a necessidade

de  adoção  de  procedimentos  complexos  e  custosos  voltados  à  pesquisa  e  ao

desenvolvimento de substância essencial à nação.

16. A esse respeito, cumpre destacar ementa de julgado proferido por esse

E. Tribunal Regional Federal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ART.
196  DA  CF.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
1.  A  Lei  do  SUS  fixa  uma  divisão  de  competências  visando
estabelecer  as  prioridades  de  cada  ente,  porém,  sem  afastar
qualquer um deles do dever constitucional de concretização do
direito à saúde, mediante políticas públicas que assegurem aos
indivíduos o acesso igualitário e universal aos serviços para sua
promoção  (art.  196).  As  atribuições  estabelecidas  na  Lei
8.080/90 devem, portanto, como todo o ordenamento jurídico,
ser lidas sob uma ótica de efetividade constitucional.
2. A última ratio do art. 196 é garantir a efetividade ao direito
constitucional à saúde, de forma a orientar os gestores públicos
na implementação de medidas que facilitem o acesso a quem
necessite  da  tutela  estatal  à  prestação  aos  serviços  médico-
hospitalares e fornecimento de medicamentos, além de políticas
públicas para a prevenção de doenças, principalmente quando se
verifica  ser,  o  tutela,  pessoa  hipossuficiente,  que  não  possui
meios financeiros para custear o próprio tratamento. Da mesma
forma, os artigos 23, II e 198, §2º, da CF impõem aos entes
federativos a solidariedade na responsabilidade da prestação dos
serviços na área da saúde, além da garantia de orçamento para a
efetivação dos mesmos.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.”
(TRF/2ª  Região,  Terceira  Seção  Especializada,  Processo  nº
2009.51.01.024836-6,  Relator  Desembargador  Federal  JOSÉ
ANTONIO LISBÔA NEIVA, publicado em 06/07/2012)

17. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade da agravante para

figurar no polo passivo da demanda originária.
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IV- DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

JURISDICIONAL

18. Como sabido, as demandas judiciais envolvendo o direito à saúde têm

sido  crescentes  e,  considerando  as  suas  peculiaridades,  vêm  exigindo  dos  órgãos

jurisdicionais  as  devidas  cautela  e  razoabilidade  no  momento  de  sopesar  o  direito

individual à saúde e os princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

 

19. O  direito  fundamental  à  saúde  está  disciplinado  na  Constituição  da

República nos artigos 6o e 196:

 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos
desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. 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 a sua promoção, proteção e
recuperação.

20. Em que pese tratar-se de direito fundamental, que deve ser garantido

a todos pelo Estado por meio de políticas sociais, não se pode perder de vista que a sua

implementação deve ser compatibilizada com outros princípios e direitos, sob uma ótica

proporcional  e  razoável,  considerando,  inclusive,  as  limitações  estruturais  que  se

apresentam ao administrador na gestão da coisa pública.

 

21. Nesse sentido, a professora Ana Paula de Barcellos1 destaca a quase

impossibilidade de concretização de um sistema de saúde pleno no atual contexto social

e econômico (grifos nossos):

(…)  Como  é  corrente,  novas  prestações  de  saúde  estão  em
constante  desenvolvimento  (felizmente)  a  custos  cada  vez
maiores:  parece inviável conceber um sistema público de saúde
que seja capaz de oferecer e custear, para todos os indivíduos,
todas as prestações de saúde disponíveis. Com efeito,  é difícil
imaginar  que  a  sociedade  brasileira  seja  capaz  de  pagar  (ou
deseje  fazê-lo)  por  toda  e  qualquer  prestação  de  saúde
disponível no mercado para todos os seus membros. Ou seja: por
vezes  a  rede  pública  de  saúde  não  oferecerá  à  população
determinadas prestações já disponíveis na tecnologia diagnóstica
e/ou terapêutica.  A definição de quais prestações de saúde são
constitucionalmente exigíveis envolve uma escolha trágica, pois
significa que, em determinadas situações, o indivíduo não poderá
exigir  judicialmente  do  Estado  prestações  possivelmente

1 BARCELLOS, Ana Paula. O Direito a Prestação de Saúde: Complexidades, Mínimo Existencial e o Valor das
Abordagens Coletiva e Abstrata. In: Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em
Espécie. (obra coletiva organizada por Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento). Ed: Lumen Juris.
2ª Tiragem. Rio de Janeiro, 2010. P. 805
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indispensáveis para o restabelecimento ou a manutenção de sua
saúde (…).

22. Não por outra razão, não há como se exigir do Estado toda e qualquer

prestação para, indistintamente, atender às necessidades sociais de saúde. De fato, a

complexidade do debate exige que se pondere o direito à saúde de um determinado

indivíduo  considerando  o  mesmo  direito  conferido  a  todos,  adotando-se  critérios

coadunados com os referidos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

 

23. Considerando a relevância  do tema, o  Conselho Nacional  de Justiça

vem promovendo ações e expedindo normas no intuito de sistematizar o julgamento das

referidas demandas, com vistas a evitar ao máximo a prolação de decisões conflitantes e

destoantes, as quais atentariam não apenas contra os aludidos valores em conflito, como

feririam o princípio da segurança jurídica.

24. O caso em tela, como antes referido nesta manifestação, representa

demanda formulada com o objetivo de se dar início às pesquisas e demais procedimentos

tendentes à investigação das propriedades terapêuticas da fosfoetanolamina sintética,

desenvolvida pela UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP.

25. Dos pedidos antecipatórios formulados pelo ora agravado, o D. Juízo a

quo tão somente determinou à UNIÃO FEDERAL, ora agravante, que “apresente o plano

de  trabalho  de  desenvolvimento  clínico  da  fosfoetanolamina  sintética  (Portaria  nº

1.767/2015), no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00

(cem mil reais)” (fl. 527).

26. Como se percebe, fez-se referência à  Portaria nº 1.767, editada pelo

Ministério da Saúde e publicada em 30 de outubro de 2015, instituiu Grupo de Trabalho

com o fim de “apoiar as etapas de desenvolvimento clínico da fosfoetanolamina” (art.

1º), e encontra-se assim redigida (grifos nossos):

Art.  1º  Fica  instituído  Grupo  de  Trabalho  para  apoiar  as  etapas  de
desenvolvimento clínico da fosfoetanolamina.

Art. 2º O Grupo de Trabalho de que trata esta Portaria tem os seguintes
objetivos:

I - atuar junto a órgãos e entidades públicas que podem contribuir nas
várias etapas de desenvolvimento clínico da fosfoetanolamina;

II - atuar junto a laboratórios públicos oficiais para o desenvolvimento
da  produção  de  lotes  da  fosfoetanolamina  de  acordo  com  as  Boas
Práticas de Fabricação (BPF); e
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III - orientar, apoiar e acompanhar a elaboração do plano de trabalho
de  desenvolvimento  clínico  da  fosfoetanolamina,  que  conterá  as
seguintes etapas de realização sucessivas e interdependentes:

a) caracterização da molécula;
b)  realização  de  estudos  não-clínicos  para  determinar  a absorção,  a
distribuição,  o  metabolismo  e  a  excreção,  o  mecanismo  de  ação,  a
toxicologia completa e a toxicidade farmacológica;
c) desenvolvimento da formulação;
d) estudos de farmacocinética e farmacodinâmica em animais;
e) produção de lotes de acordo com as BPF;
f) realização de estudos pré-clínicos de caracterização de mecanismos
de ação, alvos e potenciais biomarcadores;
g) realização de ensaios clínicos, incluindo elaboração e submissão do
Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM); e
h) realização de estudos de farmacovigilância.

Parágrafo único. A etapa de realização de ensaios clínicos de que trata
este artigo contará com o apoio da Rede Nacional de Pesquisa Clínica
em Câncer (RNPCC), instituída nos termos da Portaria nº 192/GM/MS,
de 31 de janeiro de 2014.

Art. 3º O Grupo de Trabalho será composto por:

I - representantes do Ministério da Saúde:
a) 1 (um) do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS),
que o coordenará;
b)  1 (um) do Departamento do Complexo Industrial  e  Inovação em
Saúde (DECIIS/SCTIE/MS);
c) 1 (um) do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias
em Saúde (DGITS/SCTIE/MS);
d) 1 (um) do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
(INCA/SAS/MS); e
e) 1 (um) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);
II - 1 (um) representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA); e
III - 1 (um) representante do grupo detentor da patente de síntese da
molécula fosfoetanolamina.

§ 1º Os representantes de que trata o Grupo de Trabalho atuarão de
acordo com as respectivas atribuições e responsabilidades nos termos
da lei.

§ 2º Cada representante titular terá um suplente, que o substituirá em
seus impedimentos eventuais ou permanentes.

§  3º  Os  representantes  titulares  e  os  respectivos  suplentes  serão
indicados  pelos  dirigentes  dos  respectivos  órgãos  e  entidades  à
Coordenação do Grupo de Trabalho no prazo de 5 (cinco) dias contado
da data de publicação desta Portaria.

§ 4º  A participação  das entidades  elencadas  nos incisos  II  e III  do
"caput" será formalizada após resposta a convite a eles encaminhado
pelo Ministro de Estado da Saúde.

§ 5º O Grupo de Trabalho poderá convidar representantes de órgãos e
entidades,  públicas  e  privadas,  além  de  especialistas  nos  assuntos
relacionados ao tema, quando entender necessário para o cumprimento
dos objetivos previstos nesta Portaria.

Art. 4º O DECIT/SCTIE/MS fornecerá o apoio administrativo necessário
ao desenvolvimento das atividades do Grupo de Trabalho.

Art. 5º O Grupo de Trabalho terá prazo máximo de 60 (sessenta)
dias para apresentar relatório final das atividades realizadas ao
Ministro de Estado da Saúde.
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Art.  6º  As  funções  dos  membros  do  Grupo  de  Trabalho  não  serão
remuneradas e seu exercício será considerado de relevante interesse
público.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

27.  Ora, do confronto analítico da decisão impugnada pelo agravante com

a Portaria supramencionada, constata-se que o órgão julgador de primeiro grau nada

mais fez do que ecoar o que o próprio recorrente editou em sede administrativa, fato

esse que, longe de significar  qualquer  ilegalidade,  encontra-se em plena consonância

com  a  vontade  da  UNIÃO  FEDERAL,  que,  ao  impugnar  a  antecipação  da  tutela

jurisdicional, flerta com a litigância de má-fé (art. 17, VII, do Código de Processo Civil).

28. No  entanto,  tem-se  que  a  irresignação  guarda  algum  grau  de

plausibilidade  quando  se  verifica  impugnar-se  também  a  multa  diária  imposta  por

descumprimento da decisão judicial (R$ 100.000,00), a qual não se tem por abusiva ou

em desconformidade com os preceitos legais aplicáveis ao caso, eis que a medida se

impõe com vistas a se assegurar o resultado prático do decisum, evitando-se com isso a

perpetuação de medida aguardada por período não inferior a 20 anos, considerando-se

que os trabalhos iniciais relacionados ao desenvolvimento da fosfoetanolamina síntetica

no âmbito da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO se deram na década de 1990.

29. A propósito, encontram-se na mídia notícias diversas dando conta da

proliferação de demandas judiciais individuais tendo por finalidade a obtenção da aludida

substância,  a  qual,  inclusive,  vem sendo  alvo  de  assédio  por  parte  de  empresas  e

instituições estrangeiras, interessadas em explorá-la, conforme se verifica em matéria

publicada  em 04/09/2015 na página  eletrônica  do  portal  G1,  no  seguinte  endereço:

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/09/cresce-o-n-de-pessoas-que-

entram-na-justica-em-busca-de-capsula-da-usp.html (acesso em 12/02/2015).

30. Segundo se extrai da reportagem:

(…) Gilberto  Chierice,  professor aposentado que durante mais de 20
anos coordenou as pesquisas com a fosfoetanolamina sintética na USP,
não para de receber mensagens e ligações de pessoas em busca da
substância experimental.

“Todas as pessoas que me ligam ou que me pedem o remédio, não
posso fazer mais nada porque não sou mais eu quem tem a posse desse
remédio.  Esse  remédio  só  pode  ser  conseguido  por  via  judicial,
interpelado junto à universidade. Eu não tenho como fazer", explicou.

Ele também tem recebido e-mails com propostas de empresas e
instituições interessadas em produzir a cápsula. Apenas nesta
semana, recebeu mensagens de uma empresa de Portugal e de
uma professora da University of Houston, nos Estados Unidos.
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"A minha maior preocupação é que isso fuja das nossas mãos.
Não  que  exista  uma  sentido  de  posse,  mas  é  um  trabalho
desenvolvido  no  país",  disse  o  pesquisador,  que  ressaltou  que  a
substância não é eficaz em pacientes que estão fazendo quimioterapia
ou  radioterapia.  Isso  porque  a  fosfoetanolamina  sintética  ajuda  o
sistema imunológico a combater o câncer, mas, quando a pessoa passa
por um desses tratamentos, a defesa do organismo fica comprometida.

31.  Nesse diapasão, considerando os termos do artigo 461, parágrafo 4º,

do Código  de Processo Civil,  bem como a necessidade  de se impor  à Administração

Pública a necessidade de obediência ao prazo máximo por ela própria fixado quando da

edição da Portaria nº 1.767/2015, merece ser rejeitado o argumento recursal e ratificada

a r. decisão recorrida.

32. Por fim,  ad argumentandum tantum, não merece maiores delongas o

argumento  da  agravante  no  sentido  de  que  se  estaria  impondo  ao  Executivo  o

cumprimento  de  políticas  públicas,  desrespeitando-se  o  princípio  da  separação  de

poderes,  eis  que,  como  anteriormente  aduzido  nesta  manifestação,  o  decisum tão

somente replicou algo que já se havia reconhecido administrativamente poucos dias após

a propositura da Ação Civil Pública em comento.

33. No entanto, ainda que assim não fosse, deve-se ter em mente que o

aludido princípio em nada se assemelha com um elemento de defesa de determinado

Poder diante da omissão quanto ao cumprimento das funções constitucionalmente a ele

atribuídas,  de modo que situações específicas demandam a atuação jurisdicional  com

vistas a assegurar que danos decorrentes dessa omissão perpetuem-se e expandam os

seus efeitos.

34. Dessa forma, merece ser mantida a antecipação da tutela jurisdicional

deferida em primeiro grau.

 

III- CONCLUSÃO

35. Pelas razões acima explanadas, o Ministério Público Federal manifesta-

se pelo  desprovimento  do recurso de agravo,  mantendo-se,  na  íntegra,  a  r.  decisão

recorrida.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2015.

ADRIANA DE FARIAS PEREIRA
Procuradora Regional da República
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