
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO

Exmo. Sr. Desembargador Federal Relator e Demais Integrantes da Primeira Turma do
Egrégio Tribunal Regional Federal  da 5ª Região.

Ref.: Processo nº 0803394-05.2020.4.05.0000 Origem: 16ª Vara            AGTR-CE
Agrte : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Agrdo: UNIÃO FEDERAL

Agrdo: ESTADO DO CEARÁ

Agrdo: MUNICÍPIO DE BARBALHA

Relator: Desembargador Federal Alexandre Luna Freire – Primeira Turma

PARECER N  º 22513/2020.

CONSTITUCIONAL  E PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  DIREITO  À  SAÚDE.  PREMENTE  NECESSIDADE  DE  INICIAR  TRATAMENTO
ONCOLÓGICO. DEVER DO ESTADO ENTENDIDO COMO UM TODO – UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS."LEI  DOS 60 DIAS" (LEI 12.732/12);  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  FEDERATIVOS  NA  EXECUÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  SAÚDE.
PRECEDENTES  DO  STF  E  STJ.  INEXISTÊNCIA  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS.  PERICULUM IN MORA.
PROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Pressupostos de admissibilidade recursal preenchidos, o conhecimento do agravo se impõe.
2. “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento
do  Sistema  Único  de  Saúde  é  de  responsabilidade  solidária  da  União,  Estados,  Distrito
Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para
figurar  no  polo  passivo  de  demanda  que  objetive  a  garantia  de  acesso  a  medicamentos
adequados para tratamento de saúde.” (STJ. AgInt no REsp 1584543)
3. O direito à saúde consubstancia direito fundamental estabelecido na Carta Magna, decorrente
do próprio direito à vida, devendo ser efetivado de forma ampla pelo Estado, assim entendido
como  um  todo,  a  englobar  União,  Estados  e  Municípios,  impondo  a  existência  de
responsabilidade solidária entre os mesmos. Precedentes do STF e STJ.
4. “O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação
dos  Poderes,  determinar  a  implementação de  políticas  públicas  nas  questões  relativas  ao
direito constitucional à saúde.” (STF. AI-AgR 810864)
5.  A plausibilidade do direito  alegado (fumus boni  iuris)  se  verifica  in  casu,  bem como o
periculum in mora face a necessidade dos Munícipes de Barbalha-CE,  cerca de 300 pessoas
que estão na fila de espera para dar início ao tratamento oncológico, violando-se a "Lei dos 60
dias"  (Lei  12.732/12).  Não  se  pode  olvidar a  máxima:  “O  CÂNCER  NÃO  ESPERA.
CUIDE-SE  JÁ”,  adotado  em  campanha  visando  alertar  a  sociedade  acerca  dos  perigos
decorrentes do adiamento do início do tratamento, especialmente em um contexto de pandemia
em que o Brasil se insere (<https://ocancernaoespera.com.br  /  >).
6. Data maxima venia, entende-se que o Magistrado a quo incorreu em grave equívoco ao ter
transferido  às  partes  litigantes  a  obrigação  de  solucionar  a  questão  posta,  face  necessária
urgência de solução, vez que se encontram em risco, bem maior, vidas de pessoas carentes de
recursos  que  necessitam  de  tratamento  oncológico,  questão  da  Saúde  que,  conforme
expressamente consignado na Carta Magna, é um dever do Estado que, como tal, não admite
qualquer transferência de responsabilidade, medida que in casu repita-se, exige urgência.
7.  Preliminarmente,  conhecimento  do recurso,  no  mérito,  seu  provimento,  reformando-se a
decisão vergastada, pelo que se opina.

Trata-se de  Agravo de Instrumento (Id.  4058102.17639728),  com
pedido  de  atribuição  de  tutela  provisória  recursal,  interposto  pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO
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FEDERAL contra  decisão  (Id.  4058102.17568484)  prolatada  pelo  MM.  Juiz  da  16ª  Vara
Federal da Subseção Judiciária do Ceará (Juazeiro do Norte) que, em sede de Ação Civil
Pública (Processo nº 0800303-45.2020.4.05.8102), indeferiu o  pedido de tutela de urgência
requerida para que, verbatim:

a1. seja determinado à UNIÃO, ao ESTADO DO CEARÁ e ao MUNICÍPIO DE
BARBALHA, de forma solidária,  sejam  compelidos a  custear,  na tabela SUS, a
realização imediata de tratamento oncológico dos pacientes da macrorregião do
Cariri que se encontram em fila de espera do Hospital e Maternidade São Vicente de
Paulo (conveniado do SUS - único UNACON  da região),  devidamente auditadas
pelo Município de Barbalha.
a2. seja determinado à UNIÃO, ao ESTADO DO CEARÁ e ao MUNICÍPIO DE
BARBALHA o fornecimento do primeiro tratamento no prazo estabelecido pela Lei
12.732/2012, ou seja,  a submissão de todos os novos pacientes ao tratamento
radioterápico, quimioterápico ou procedimento cirúrgico, no prazo máximo de
60 dias a contar do dia em que foi firmado o diagnóstico de câncer ou em prazo
menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único;
a3. seja determinado à UNIÃO e ao ESTADO DO CEARÁ a obrigação de adotar
todos os procedimentos necessários de financiamento, com vistas a permitir aos
laboratórios  e  serviços  conveniados  que  levem  a  efeito  de  forma  célere  os
procedimentos da atenção secundária, que envolvem consultas especializadas,
exames, biópsias, ultrassonografia e outros referentes a parte diagnóstica, que
venham a comprometer o cumprimento da "Lei dos 60 dias" (Lei 12.732/12);
a4. seja determinado ao MUNICÍPIO DE BARBALHA a obrigação de adotar os
procedimentos necessários, via Sistema de Apoio à Implementação de Políticas de
Saúde -  SAIPS, no sentido de dar  início ao processo de alteração do Hospital  e
Maternidade São Vicente de Paulo, em Barbalha/CE, de UNACON para CACON;
b) A cominação de multa diária para caso de descumprimento da decisão liminar, no
valor  não  inferior  a  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  para  cada  um  dos
demandados na hipótese de descumprimento à decisão liminar, valor que deverá ser
revertido ao Fundo Federal  de Proteção aos Direitos Difusos ou aplicada a outra
destinação social para resolução de demanda de saúde pública. (grifado)

Nos termos da Inicial da ACP referida (Id. 4058102.17549555):

Os fatos que fundamentam a presente ação foram apurados no bojo do  Inquérito
Civil  nº  1.15.002.000615/2019-56,  instaurado  a  partir  do  envio  do  Ofício  nº
1170/2019, da Secretaria de Saúde de Barbalha/CE, dando conta, em síntese, ter
havido redução na oferta de consultas pelo Centro de Oncologia do Hospital e
Maternidade São Vicente de Paulo aos pacientes que necessitam de tratamento
para neoplasias malignas, o que ocasionou a formação de fila de espera que já
ultrapassa 300 (trezentos)  pacientes,  com descumprimento do prazo máximo
previsto pela Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que trata do primeiro
tratamento de paciente com neoplasia maligna, que deve se dá (sic) em até 60
(sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em
laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do
caso registrada em prontuário único.
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O mencionado Hospital  é  referência  nessa  área  no Estado, inclusive  possui
habilitação no Ministério da Saúde como UNACON (Unidade de Assistência de
Alta Complexidade em Oncologia) com serviço de  Hematologia, Radioterapia,
Quimioterapia  e  Cirurgia  Oncológica (Resolução  nº  87/2019  –  CIB/CE),
recebendo repasses mensais do Ministério da Saúde, fundo a fundo, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE. (grifado)

O  MPF se insurge aduzindo:  1) “a redução na oferta de consultas
pelo Centro de Oncologia do HMSVP, que ensejou a formação de uma longa fila de espera
com descumprimento do prazo máximo estabelecido na Lei nº 12.732/2012, pode ser atestada
pelas  listas  apresentadas  pela  CRESUS  nas  quais  encontram-se  relacionados  todos  os
pacientes  oncológicos  da  região  (299  pacientes),  inclusive  aqueles  que  não  constam  no
sistema  por  limitações  do  programa  (paginação  eletrônica  166/180  –  IC
1.15.002.000615/2019-56)”;  2)  “todas  as  tentativas  de  celebrar  termo de  ajustamento  de
conduta,  insistidas  pelo  Ministério  Público  Federal,  foram  frustradas,  não  obstante  a
Secretaria de Saúde do Estado tenha manifestado disposição em aportar recursos próprios
para minimizar a situação de Alta Complexidade no Cariri, tendo por eixos prioritários as
cirurgias cardiológicas e a oncologia, este último, com um incremento de R$ 300.000,00 por
mês a fim de solucionar a atual fila de espera”;  3) “há pacientes que tiveram a primeira
consulta no mês março de 2019, o que acarreta um tempo de espera de aproximadamente um
ano, ou seja, o sêxtuplo do prazo de 60 dias estabelecido na Lei 12.732/2012”; 4) “há uma
fila de espera para entrar na fila, dada a limitação de vagas no sistema, como explicitada
pela coordenadora da CRESUS, (…) o que é absolutamente inaceitável do ponto de vista da
legalidade, transparência e eficiência do serviço público”; 6) “os pacientes inseridos na fila
de espera em atenção oncológica, com assustador índice de letalidade, terminam por falecer
de sua enfermidade, como foram os lamentáveis casos das pacientes MARIA BENEDITA DA
CONCEIÇÃO  e  IRANIR  MARIA  SANTOS DA SILVA”;  7)  “é  dever  dos  entes  federados
manejar esforços para resolver a fila de espera para os exames e consultas que precedem o
início  do  tratamento,  bem como para garantir  pronta  estrutura  física  e  de  pessoal  para
receber  os  pacientes  já  com tratamento planejado (com quimioterapia,  radioterapia e/ou
procedimento  cirúrgico),  sem a ocorrência  de atrasos,  também nesta fase,  pois  o  câncer
exige rápido e adequado tratamento para ser combatido”;  8) “considerando o disposto no
art.  196 da Constituição Federal,  que prevê que ‘a saúde é direito  de todos e  dever  do
estado’, além do que dispõe a Lei 12.732/2012, que determina um prazo máximo para início
de tratamento de pacientes com neoplasia maligna, não resta dúvida de que os serviços não
estão sendo prestados com razoabilidade”; e  9)  “a partir do advento da “Lei dos 60 dias”
(Lei 12.732/12), não é medida desarrazoada aquela que obriga os responsáveis a garantir
aos cidadãos portadores de neoplastia maligna, residentes na macrorregião do Cariri,  e
com submissão de tratamento pelo SUS em Barbalha, o direito de iniciarem o tratamento
no prazo  de  até  60  (sessenta)  dias  contados  a  partir  da  primeira  consulta  no Sistema
Público de Saúde a cumprir obrigação imposta pela legislação de regência, notadamente
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quando  essa  medida  atinge  quase  300  pacientes que  estão  aguardando  providências
efetivas do Estado para resolver problemas de saúde que, vale relembrar, em alguns casos,
duram mais de ano, em área que seria inimaginável pensar, inclusive pela União de serem
eletivo  s  ”  . Pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência e o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (Id. 4050000.20505862), a  UNIÃO FEDERAL

repisa  os  argumentos  apresentados  em  sede  de  contestação  aduzindo:  1) “  ausência  dos  
requisitos legais para o deferimento da tutela recursal  ”; 2) “  no caso em pauta, não há que  
se falar em probabilidade das alegações e nem no perigo da demora, eis que evidente a sua
ausência quanto ao fundamento de direito, além de restar ausente o requisito do perigo da
demora, cabendo em consequência a manutenção da decisão indeferitória de 1ª instância”;
3)  “a  execução  das  ações  e  serviços  de  saúde  cabe,  precipuamente,  aos  municípios  e,
supletivamente,  aos  estados”;  4)  “é  (…)  responsabilidade  dos  estados  e  municípios,  no
âmbito  de  sua autonomia,  executar  os  serviços  e  ações  de  saúde,  inclusive  firmando os
contratos e convênios com prestadores de serviços que atuam no SUS. À União compete, em
regra, auxiliar técnica e financeiramente a execução das políticas de saúde”; 5) “tratando-se
de  um  país  de  imensa  extensão  territorial,  como  é  o  caso  do  Brasil,  com  marcantes
peculiaridades regionais, é razoável que a pactuação e execução da atenção integral fique a
cargo dos municípios, pois são os entes que estão mais próximos de sua população e, por
isso, têm melhores condições de conhecer as necessidades de saúde dela”; 6) “os tratamentos
oncológicos são incorporados e remunerados conforme procedimentos da chamada tabela
SUS justamente porque são considerados procedimentos e não se esgotam com a ministração
do medicamento, podendo incluir cirurgias, radioterapia e quimioterapia. E ninguém melhor
do que o médico que assiste o paciente para eleger o melhor tratamento no caso concreto”;
7)  “no caso  dos  autos,  as  especificidades  do  tratamento  oncológico,  decorrentes  da  sua
própria natureza, são elementos razoáveis que justificam a diferenciação com respeito aos
demais medicamentos, autorizando a adoção de regras próprias”;  8) “o acolhimento dos
pedidos autorais geraria situação de grave insegurança e risco para a população, já que os
entes federativos teriam que reformular todo o sistema de tratamento oncológico do SUS,
alterando e pactuando normas, além de terem de iniciar os procedimentos de incorporação
dos medicamentos e, eventualmente, os processos de compras. Isso tudo, obviamente, leva
tempo  considerável  e,  até  que  o  novo  modelo  seja  implementado,  pode  ocorrer  o
desabastecimento e desatendimento da população, em claro prejuízo à saúde pública  ”; 9)  
“  o  alegado  subfinanciamento  dos  procedimentos  oncológicos  pode  ser  suprido  pela  
participação  dos  demais  entes  da  federação  no  custeio,  já  que,  como  se  disse,  não  é
razoável que a União tenha que arcar sozinha com o financiamento nos mais de 5.000
municípios  do  Brasil  ”  ;   10)  “  ao  pretender  a  interferência  do    Poder  Judiciário  nas  
atribuições constitucionais do Poder Executivo, a pretensão autoral esbarra em inafastável
impedimento  legal  (sentido  lato),  já  que  afronta  diretamente  o  disposto  no  art.  2º  da
Constituição Federal, que consagra a regra da independência dos Poderes  ”  ; 11) “O critério

4



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO

Ref.: Processo nº 0803394-05.2020.4.05.0000 Origem: 16ª Vara            AGTR-CE

utilizado para a eleição de um determinado foco como relevante cabe à Administração, que,
para tanto, lançará mão de seu poder discricionário”;  12) “no caso em tela, não há nos
autos elementos que permitam concluir por qualquer fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação, e muito menos, de forma clara, pela verossimilhança do direito
alegado, devendo  ser  negada  a  tutela  antecipada  requerida  e  improvido  o  agravo  de
instrumento”. Requer o desprovimento do agravo em tela.

Os  demais  agravados  foram  devidamente  intimados  (Id.
4050000.22268634  e  4050000.22268635),  sem que  tenham apresentado  contrarrazões,  no
entanto, nos autos não consta qualquer certidão acerca  do transcurso de prazo   in albis  .

O  pedido  de  tutela  recursal  substitutiva  foi  indeferido  (Id.
4050000.20319288).

Remetidos os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

PASSA-SE A OPINAR:

1. PRELIMINARMENTE  :

1.1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL  :

É cediço que a interposição de recursos se submete ao preenchimento
dos denominados pressupostos recursais, que são verdadeiras condições de procedibilidade
dos recursos, de forma que, o pedido de reforma que não os atende, não será conhecido.

Os requisitos recursais são classificados pela doutrina mais autorizada
em pressupostos objetivos e subjetivos. Os primeiros referem-se ao recurso em si; os outros,
às pessoas dos recorrentes.

São  pressupostos  processuais  objetivos  a  recorribilidade  do  ato
decisório,  o  cabimento  e  adequação  do  recurso, sua  tempestividade,  motivação e
regularidade  procedimental.  Aliam-se  a  estes  a  inexistência  de  fatos  impeditivos  ou
extintivos do poder de recorrer.

Por outro lado, os pressupostos subjetivos restringem-se ao interesse
de agir e à legitimidade para recorrer.
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Assim, no caso vertente, para que o recurso de Agravo de Instrumento
em foco seja apreciado, mister sejam preenchidos concomitantemente todos os pressupostos
acima aludidos.

1.1.1. RECORRIBILIDADE DO ATO DECISÓRIO  :

Nem todos os atos exarados pelo juiz no processo são recorríveis. É a
lei que determina os atos que, por sua relevância, são suscetíveis de recurso que, conforme
dispõe o Novo CPC, são:

a) Sentenças (art. 1.009) – Apelação
b) Decisões Interlocutórias (art. 1.015) – Agravo de Instrumento
c) Qualquer decisão judicial (art. 1.022) – Embargos de Declaração
d) Decisão proferida pelo Relatos (art. 1.021) – Agravo Interno

Como, no caso vertente,  foi interposto Agravo de Instrumento contra
decisão do Juízo  a quo em sede de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de
urgência, encontra-se preenchido o pressuposto de recorribilidade do ato decisório em foco.

1.2. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DO RECURSO  :

A impugnação  dos  atos  decisórios  não  se  faz  indiferentemente  por
qualquer recurso, mas sim através do meio que for indicado pela lei. Diz-se que o recurso é
próprio, cabível ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão
impugnada.

Tal  premissa  é,  na verdade,  a  tradução do princípio  da adequação,
segundo a qual a via eleita deve ser adequada ao provimento buscado, o que significa dizer
que, frente ao que se quer pleitear dentro do feito, incumbe à parte o uso correto da medida
processual correspondente, o que deve ser observado, outrossim, na fase recursal, haja vista a
clara distinção feita pelo Código de Processo Civil ao tratar dos recursos de modo que para
cada ato judicial existe a via recursal própria.

Nesse sentido, o agravo de instrumento é medida hábil a recorrer de
decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo, conforme o art. 1.015, inc.
I, do CPC.

Verifica-se, pois, o preenchimento deste pressuposto.
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1.3. TEMPESTIVIDADE  :

Dispõe o art. 218, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil, verbatim:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
§  1º  Quando  a  lei  for  omissa,  o  juiz  determinará  os  prazos  em consideração  à
complexidade do ato.
§ 2º Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a
comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas.
§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias
o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.
§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

O prazo para se agravar é de 15 (quinze) dias úteis (arts. 1.003, § 5º,
e 219 do CPC),  contado em dobro quando o recorrente for o Ministério Público, a União
Federal,  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Municípios  e  suas  respectivas  autarquias  e
fundações de direito público, ex vi dos arts. 180 e 183 do mesmo Diploma Processual.

O agravante foi intimado, conforme Certidão (Id. 4058102.17629701)
no dia  23.03.2020 (segunda-feira), sendo o  dies a quo 24.03.2020 (terça-feira) e o  dies ad
quem 05.05.2020 (terça-feira), face o feriado do Dia do Trabalho (art. 1º da Lei nº 662/1949).
Interposto o recurso em 02.04.2020 (Id. 4050000.20048884), é TEMPESTIVO.

1.4. DA REGULARIDADE PROCEDIMENTAL  :

Para  que qualquer  recurso seja  admitido  e  conhecido  é  necessário,
também, que seja interposto formalmente em ordem e assim se desenvolva. A lei impõe aos
Recorrentes que observem a forma que deve revestir cada recurso.

Os  artigos  1.016  e  1.017  do  CPC são  explícitos  nas  formalidades
necessárias para a interposição deste recurso:

Art.  1.016.  O  agravo  de  instrumento  será  dirigido  diretamente  ao  tribunal
competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:
I - os nomes das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;
IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
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I -  obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição
que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da
respectiva  intimação  ou  outro  documento  oficial  que  comprove  a
tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado;
II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso
I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;
III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.
§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e
do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.
(…)
§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos
incisos I e II do  caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos
que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Assim, conclui-se que todas as formalidades supramencionadas foram
observadas.

1.5. LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA RECORRER  :

Nos  precisos  termos  do  art.  996  do  CPC,  têm  legitimidade  para
recorrer a parte vencida, ou sucumbente, o terceiro prejudicado e o Ministério Público.

Verifica-se o interesse processual para recorrer quando se caracteriza
a sucumbência, relação desfavorável entre o que podia ser obtido e o que foi decidido.

No caso em apreço, está patente a sucumbência do Agravante em face
da decisão que indeferiu pedido para concessão de tutela de urgência em sede de ACP.

Assim,  resta  demonstrado  o  interesse  legítimo  do  recorrente  em
pleitear  nova  decisão,  atendendo-se,  por  conseguinte,  nesse  aspecto,  o  pressuposto  sob
análise.

1.6. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO PODER DE RECORRER  :

Por derradeiro, há que se perquirir, ainda, se atendido o pressuposto
objetivo de admissibilidade recursal acima explicitado.

Conforme ensina Nelson Nery Junior:
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Fatos  Impeditivos “são  os  que  obstam  a  procedência  do  pedido  do  autor.
Acolhidos, fazem com que o juiz deva julgar improcedente o pedido do autor, total
ou parcialmente, dependendo do caso.”

Fatos  Extintivos “são  os  que  tornam improcedente  o  pedido  do  autor,  porque
extintivos do direito posto em causa.”

Assim, a ocorrência de qualquer deles enseja a prolação de juízo de
admissibilidade negativo.

Com efeito, nos autos em questão observa-se a inexistência, no agravo
interposto,  de  quaisquer  dos  fatos  supramencionados  que  ensejem a  inadmissibilidade  do
recurso  em  comento,  estando  caracterizados  os  pressupostos  objetivos  e  subjetivos  de
admissibilidade no que tange esse aspecto.

Assim,  preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,
entende-se dever ser conhecido o recurso em tela, passando-se, por conseguinte, a apreciar o
meritum causae.

2. DO MÉRITO  :

Traz-se à colação a fundamentação do decisum agravado, verbatim:

Antes de analisar o requerimento de provimento liminar formulado pelo MPF
na  inicial,  convém  tecer    algumas  considerações  sobre  a  presente  ação  civil  
pública, cuja situação fática, aliás, é bastante similar à dos autos da Ação Civil
Pública n. º  0800068-49.2018.4.05.8102, também em curso perante este juízo
federal.
Os fatos narrados pelo MPF na inicial evidenciam que a política pública objeto da
presente ação civil pública (assistência oncológica aos usuários do SUS na região do
Cariri  cearense)    está  funcionando  de  forma  deficitária.     De  efeito,  segundo  
levantamento  da  Coordenadoria  Regional  da  Central  de  Regulação  da
Macrorregião do Cariri, atualmente, há mais de trezentas pessoas aguardando
na fila de espera do hospital conveniado ao SUS em Barbalha/CE (Hospital e
Maternidade São Vicente de Paulo):

[...]
Bom dia Dr Rafael,
Conforme  solicitado  estamos  enviando a  fila  de  pacientes  que  aguardam
consulta oncológica para o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo.
Destes  6  aguardam  regulação,  31  aguardam  regulação  com  pendência,  16
aguardam  regulação  com  pendência  respondida  e  246  aguardando
agendamento,   totalizando 299 pacientes aguardando tratamento clinico  . SÓ
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FOI  DISPONIBILIZADO  PARA  FEVEREIRO  36  VAGAS  PARA
TRATAMENTO CLINICO.
Atenciosamente,
Maria de Fátima Vasques Monteiro - Coren 49312
Doutora em Ciências da Saúde e Professora Adjunta da Universidade Regional
do Cariri - URCA
Contato: 88 988554352
Email: fatimavas.monteiro@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3150225434482535
[...]

Vê-se, portanto, que esta lide pode ser classificada como um litígio estrutural, de
forma  que  É  RECOMENDÁVEL  O  MAGISTRADO  INCENTIVAR  AS
PARTES ENVOLVIDAS A BUSCAREM UMA SOLUÇÃO CONSENSUAL
PARA  O PROBLEMA  SUBJACENTE  À  DEMANDA.  INCLUSIVE,  ESSA
ESTRATÉGIA  VEM  SENDO  ADOTADA  POR  ESTE  JULGADOR  NA
CONDUÇÃO DA já referida Ação Civil Pública n.º 0800068-49.2018.4.05.8102,
como  se  percebe  das  várias  audiências  de  conciliação  e  inspeções  judiciais
realizadas naqueles autos.
Diante  desse  contexto,  entendo  que  a  concessão  de  qualquer  provimento
judicial liminar por ora seria, no mínimo, precipitada.
(…)
Como  dito  acima,  o  caso  destes  autos  é  um  litígio  de  natureza  estrutural
concernente à efetivação de uma política pública vinculada ao Sistema Único de
Saúde  (SUS).  Em  demandas  desse  tipo,  dado  o  seu  caráter  de  conflito
distributivo, torna-se fundamental traçar um diagnóstico claro:
[...]
Os conflitos distributivos dependem de clareza de diagnóstico. Em primeiro lugar, é
preciso ter acesso a informações detalhadas sobre a situação concreta sub judice, os
objetivos estatais e a posição contemporânea à discussão judicial do caso à luz das
metas  de  realização  estipuladas  pelo  Poder  Público  competente.  O  acesso  à
informação é essencial para o adequado diagnóstico do caso concreto especialmente
quando envolve a adoção de políticas públicas, já que muitas vezes o Poder Público
detém o monopólio das informações necessárias para a aferição do cumprimento da
conduta  devida.  Em segundo  lugar,  quando  se  trata  do  questionamento  de  uma
política pública, é fundamental o acesso a indicadores de resultado que demonstrem
a eficácia e eficiência do Poder Público na sua implementação.
Em terceiro lugar, e levando-se em consideração a adoção de medidas restritivas,
sejam elas relacionadas a normas ou políticas públicas, será de grande valia para um
completo diagnóstico proceder-se ao teste de proporcionalidade.
[...]
Nessa  toada,  independentemente  das  manifestações  defensivas  dos  órgãos  de
representação judicial dos entes federados réus, tenho como necessário colher
informações  junto  aos  gestores  públicos  locais  do  SUS  a  fim  de  levantar
informações  mais  precisas  acerca  da  alocação  e  aplicação  de  recursos
vinculados ao SUS pelo MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE para custear ações e
serviços de Média e Alta Complexidade, bem como sobre quais providências
vêm sendo adotadas quanto à fila de espera.
3.Dispositivo
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Ante o exposto:
a)  INDEFIRO  o  pedido  liminar  de  tutela  provisória,  nos  moldes  em  que
requerido pelo MPF;
(...)

Inicialmente,  estabeleça-se a legitimidade  da UNIÃO FEDERAL para
figurar no polo passivo da relação jurídica face a tese defensiva de que a saúde pública é
repartida entre todos os Entes da federação, cada um possuindo dever específico em razão da
descentralização das ações e serviços públicos de saúde, nos termos do art. 198 da CF, verbis:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,  organizado  de  acordo  com  as
seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II  -  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades  preventivas,  sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

Outrossim,  com  o  fito  de  conferir  concreção  ao  programa
constitucional do SUS, o legislador infraconstitucional fixou especificamente as atribuições
de cada ente e a sua correlata obrigação, para possibilitar a sustentação, o desenvolvimento e
os  efetivos  resultados  do  sistema único  de  saúde,  no termos  da  Lei  nº  8.080/1990,  mais
especificamente, no arts. 16, inc. XV, 17, I, II, III e VIII, e 18, I e V, verbis:

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
(…)
XV  –  promover  a  descentralização  para  as  Unidades  Federadas  e  para  os
Municípios,  dos  serviços  e  ações  de  saúde,  respectivamente,  de  abrangência
estadual e municipal;
(…)

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de
saúde;
II - acompanhar,  controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de
Saúde (SUS);
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente
ações e serviços de saúde;
(…)
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de
insumos e equipamentos para a saúde;
(…)

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
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I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde;
(…)
V -  dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos
para a saúde;
(...)

No entanto, dispõe o art. 196 da CF, verbis:

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 sua promoção,
proteção e recuperação.

Por  sua  vez,  art.  5º,  caput,  da  CF,  oferece  importante  vetor
interpretativo no sentido de afastar a tese de que se trata de norma meramente programática,
senão veja-se:

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à
propriedade, nos termos seguintes: (...)

Data maxima venia, o direito à vida, do qual a saúde é corolário, é
direito fundamental de todo brasileiro, devendo ser a mola mestra de qualquer ação política,
afinal não há bem de maior valor e relevo a ser protegido. A hermenêutica ensina, ainda, que
normas constitucionais protetivas devem ser interpretadas de sorte a maximizar seu âmbito de
incidência. Portanto, não há como fugir da conclusão de que é dever do Estado (gênero) o
fornecimento  dos  meios  necessários  para  garantir  a  saúde,  sendo  indiferente,  pela  ótica
individual, qual o Ente federativo responsável pela execução da medida, ou tampouco, esta
ser obrigação exclusiva da União, através do Ministério da Saúde. Trata-se, inegavelmente, de
responsabilidade solidária.

Não é outro senão o entendimento da melhor doutrina, conforme se
verifica do magistério do Ministro do STF Gilmar Mendes, segundo o qual todos os entes são
responsáveis pela Saúde, sendo descabido analisar a complexidade do tratamento ou o seu
custo1.

A  jurisprudência  perfilha  da  mesma  tese,  como  se observa  das
seguintes  ementas  de  acórdãos  proferidos  pelos  Colendos  Supremo  Tribunal  Federal  e
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

1 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 710.
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DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE  –  NECESSIDADE  IMPERIOSA  DE  SE
PRESERVAR,  POR  RAZÕES  DE  CARÁTER  ÉTICO-JURÍDICO,  A
INTEGRIDADE  DESSE  DIREITO  ESSENCIAL  –  FORNECIMENTO
GRATUITO  DE  MEIOS  INDISPENSÁVEIS  AO  TRATAMENTO  E  À
PRESERVAÇÃO  DA  SAÚDE  DE  PESSOAS  CARENTES  –  DEVER
CONSTITUCIONAL  DO  ESTADO  (CF,  ARTS.  5º,  “CAPUT”,  E  196)  –
PRECEDENTES  (STF)  –  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DAS
PESSOAS  POLÍTICAS  QUE  INTEGRAM  O  ESTADO  FEDERAL
BRASILEIRO –  CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA
AÇÃO  CONTRA  UM,  ALGUNS  OU  TODOS  OS  ENTES  ESTATAIS  –
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-
RG/SE,  REL.  MIN.  LUIZ  FUX  –  REAFIRMAÇÃO,  QUANDO  DA
APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  FIRMOU  NO  EXAME  DESSA
CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART.  85,  §  11) –
MAJORAÇÃO  DA  VERBA  HONORÁRIA  –  PRECEDENTE  (PLENO)  –
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85,
§§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (grifado)
(STF.  ARE  1119355  AgR,  Relator:  Ministro  Celso  de  Mello.  Órgão  julgador:
Segunda Turma. Fonte: DJe-215 – 09/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONSTITUCIONAL.  DIREITO  À  SAÚDE.  MEDICAMENTO.
FORNECIMENTO.  OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO.  DESCABIMENTO.  AGRAVO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I  -  A  jurisprudência  desta  Corte  firmou-se  no  sentido  de  que  é  obrigação
solidária  dos  entes  da  Federação  promover  os  atos  indispensáveis  à
concretização  do  direito  à  saúde,  tais  como,  na  hipótese  em  análise,  o
fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles,
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. 
II- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais,
uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista
no art. 1.021, § 4º, do CPC. (grifado)
(STF. ARE 963221 AgR. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Órgão julgador:
Segunda Turma. Fonte: DJe-243 – 17/11/2016)

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  1973.  APLICABILIDADE.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA  N.  284/STF.  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE
MEDICAMENTOS.  LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DOS ENTES
PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
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ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO FORA
DA  LISTA  DO  SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE.  PRESCRITIBILIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. 
I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte  na  sessão  realizada  em
09.03.2016,  o  regime  recursal  será  determinado  pela  data  da  publicação  do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 1973. 
II  -  A jurisprudência  desta Corte considera  que quando a arguição  de ofensa  ao
dispositivo de lei  federal  é genérica,  sem demonstração  efetiva de contrariedade,
aplica-se,  por analogia,  o  entendimento da Súmula n.  284,  do Supremo Tribunal
Federal. 
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da
União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  sendo  qualquer  deles,  em
conjunto  ou  isoladamente,  parte  legítima  para  figurar  no  polo  passivo  de
demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequados para
tratamento de saúde. 
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da
Constituição  da  República,  não  merece  prosperar  quando  o  acórdão  recorrido
encontra-se  em sintonia  com a  jurisprudência  desta  Corte,  a  teor  da  Súmula  n.
83/STJ. 
V - O recurso  especial  possui  fundamentação  vinculada,  não se constituindo em
instrumento  processual  destinado  a  revisar  acórdão  com  base  em  fundamentos
eminentemente  constitucionais,  tendo em vista  a  necessidade  de interpretação  de
matéria de competência exclusiva da Suprema Corte. 
VI  -  In  casu,  rever  o  entendimento  do  Tribunal  de  origem,  que  consignou  pela
prescritibilidade  do  medicamento  pleiteado  apesar  de  não  contar  da  lista  de
protocolo do Sistema Único de Saúde - SUS, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 07/STJ. 
VII  -  A  Agravante  não  apresenta,  no  regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir a decisão agravada. 
VIII - Agravo Regimental improvido. (grifado)
(STJ.  AgInt  no  REsp  1584543.  Relatora:  Ministra  Regina  Helena  Costa.  Órgão
julgador: Primeira Turma. Fonte: DJe 12/05/2016)

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
APLICABILIDADE.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
DESCONSTITUIR  A  DECISÃO  ATACADA.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO
CPC. INOCORRÊNCIA. OFENSA À PORTARIA N. 399/GM/2006. CONCEITO
DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA,
POR  ANALOGIA,  DA  SÚMULA  N.  518/STJ.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 
I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte  na  sessão  realizada  em
09.03.2016,  o  regime  recursal  será  determinado  pela  data  da  publicação  do
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provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 1973. 
II  -  A Corte  de  origem apreciou  todas  as  questões  relevantes  apresentadas  com
fundamentos suficientes,  mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento  jurisprudencial  aplicável  à  hipótese.  Inexistência  de  omissão,
contradição ou obscuridade. 
III - Conforme pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito
de  tratado  ou  lei  federal,  previsto  no  art.  105,  inciso  III,  a,  da  Constituição  da
República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas
de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência,por analogia, da
Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. 
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da
União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  sendo  qualquer  deles,  em
conjunto  ou  isoladamente,  parte  legítima  para  figurar  no  polo  passivo  de
demanda  que  objetive  a  garantia  de  acesso  a  medicamentos  adequados  e
tratamento de saúde. 
V - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da
Constituição  da  República,  não  merece  prosperar  quando  o  acórdão  recorrido
encontra-se  em sintonia  com a  jurisprudência  desta  Corte,  a  teor  da  Súmula  n.
83/STJ. 
VI  -  A  Agravante  não  apresenta,  no  regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir a decisão agravada. 
VII - Agravo Regimental improvido. (grifado)
(STJ.  AgRg no REsp:  1572062.  Relatora:  Ministra  Regina  Helena  Costa.  Órgão
julgador: Primeira Turma. Fonte: DJe – 12/05/2016)

Assim, forçoso concluir que a UNIÃO FEDERAL é parte legítima para
figurar como ré na presente lide.

Ademais,  tratando-se de solidariedade passiva,  afasta-se de plano a
tese de ocorrência de bis in idem ou de cotização entre os Entes. Isso porque como se sabe o
instituto da solidariedade tem como marco distintivo a prerrogativa dada ao credor de poder
exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer um dos devedores solidários, haja
vista que todos são responsáveis pelo seu adimplemento.

Neste sentido, mister ressaltar-se desde já o que dispõe a Constituição
Federal  acerca do Direito  à Saúde, em seus artigos  196 e 198, parágrafo único,  os quais
denotam expressamente  qual  o  interesse  juridicamente  protegido  e  a  quem é  atribuída  a
responsabilidade por sua efetivação, senão veja-se:

Art.  196. A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante
políticas sociais e econômicas que visem a 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.
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Art. 198............................................................................................................
Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195,
com  recursos  do  orçamento da  seguridade  social,  da  União,  dos  estados,  do
Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em consonância  aos  dispositivos  constitucionais  supra,  estabeleceu
ainda a Lei 8.080/1990, ao disciplinar o funcionamento do Sistema Único de Saúde:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução
de políticas econômicas e sociais  que visem à redução de riscos de doenças e de
outros  agravos  e  no  estabelecimento  de  condições  que  assegurem  acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.” (grifado)

Analisando  o  conteúdo  dos  referidos  dispositivos  constitucionais  e
legais, é de se perceber, desde já, data venia, que, em tendo a decisão recorrida denegado o
pedido de tutela de urgência para determinar aos agravados 1) custear, na tabela SUS, a
realização imediata de tratamento oncológico dos pacientes da macrorregião do Cariri que se
encontram em fila de espera do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo; 2) fornecer o
primeiro  tratamento  no  prazo  estabelecido  pela  Lei  12.732/2012;  3)  adotar  todos  os
procedimentos necessários de financiamento, com vistas a permitir aos laboratórios e serviços
conveniados que levem a efeito de forma célere os procedimentos da atenção secundária, que
envolvem consultas especializadas,  exames, biópsias, ultrassonografia e outros referentes a
parte diagnóstica,  que venham a comprometer o cumprimento da  "Lei dos 60 dias" (Lei
12.732/12) e 4) dar início ao processo de alteração do Hospital e Maternidade São Vicente de
Paulo,  em Barbalha/CE,  de UNACON para CACON,  data maxima venia,  não o fez com
fulcro nas normas acima citadas,  entendimento que, inclusive, é o preponderante no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, o qual determina a ampliação e eficácia delas, por considerar a
saúde direito fundamental.

Isto porque, ao fazê-lo, cumpriu exatamente com o intuito constitucional,
atuando de forma a proteger o interesse pela  Carta Magna juridicamente tutelado, referente
ao Direito à saúde, a ser resguardado com relação a todos, indistintamente, demonstrando,
assim, não ter agido no sentido de violar, mas sim de obedecer aos preceitos da Constituição
Federal.

Nesse  sentido,  mister  destacar  julgados  do  Colendo  Supremo  Tribunal
Federal e Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso mutatis mutandis, verbis:
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.
REAFIRMAÇÃO  DA  JURISPRUDÊNCIA  SOB  A  SISTEMÁTICA  DA
REPERCUSSÃO  GERAL.  RE  855.178-RG.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE.  OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (grifado)
(STF. ARE 831915 AgR, Relator:   Ministro Luiz Fux.  Órgão  julgador:  Primeira
Turma. Fonte: DJe-089 –  04/05/2016)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  PRELIMINAR  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  FUNDAMENTAÇÃO  INSUFICIENTE.  ÔNUS  DO
RECORRENTE.  ARTS.  5º,  6º,  199  E  200  DA  CF.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO À SAÚDE.
ALEGAÇÃO  DE  NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.  REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E
INTERPRETAÇÃO  DA  LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  279/STF.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS
PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
OS  ENTES  FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA  REAFIRMADA  SOB  A
SISTEMÁTICA  DA  REPERCUSSÃO  GERAL  NO  JULGAMENTO  DO  RE
855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifado)
(STF.  ARE-AgR  859350.  Relator:  Ministro  Teori  Zavascki.  Órgão  julgador:
Segunda Turma. Fonte: DJ nº 84 – 07/05/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  À
SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO
PODER  PÚBLICO  DE  FRALDAS  DESCARTÁVEIS.  INEXISTÊNCIA  DE
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.
SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.  PRECEDENTES.  A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do
caráter  meramente  programático  atribuído ao art.  196 da  Constituição  Federal,  o
Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do
direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada
violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de
políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-
se de obrigação solidária de todos os entes federativos,  podendo ser pleiteado de
qualquer  deles,  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios.  Ausência  de
argumentos capazes  de infirmar a  decisão  agravada.  Agravo regimental  a  que se
nega provimento. (grifado)
(STF. AI-AgR 810864. Relator: Ministro Roberto Barroso. Órgão julgador: Primeira
Turma. Fonte: DJ nº 21 – 02/02/2015)
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ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. SÚMULA 83/STF. 
1.  O Tribunal de origem proferiu entendimento harmônico à jurisprudência desta
Corte  ao  concluir  que  "a  habilitação  de  estabelecimento  de  saúde  na  área  de
Oncologia, como CACON/UNACON, se dá através do SUS, o qual é gerido pelos
três entes federativos e deverá garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e
medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária, conforme disposto na
Constituição, arts. 196 e 198" (fl. 622, e-STJ).
2.  É  assente  o  entendimento  de  que  a  Saúde  Pública  consubstancia  direito
fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os
estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, todos em conjunto.
3.  Pacífica a jurisprudência do STJ de que o funcionamento do Sistema Único
de  Saúde  é  de  responsabilidade  solidária  da  União,  dos  Estados  e  dos
Municípios. Assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para
figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso a medicamentos para
tratamento de saúde. Agravo regimental improvido. (grifado)
(STJ.  AGARESP  201500400196.  Relator:  Ministro  Humberto  Martins.  Órgão
julgador: Segunda Turma. Fonte: DJE – 18/05/2015)

Acerca do Direito constitucionalmente assegurado à saúde,  colhe-se
do magistério do Ministro do STF Alexandre de Moraes, verbis:

A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e
regras de competências no tocante à proteção da saúde pública.
No  Preâmbulo  da  Constituição  Federal  destaca-se  a  necessidade  de  o  Estado
democrático assegurar o bem-estar da Sociedade.
Logicamente,  dentro  do  bem-estar,  destacado  como  uma  das  finalidades  do
Estado, encontra-se a Saúde Pública.
Além disso, o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência
imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da
República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das
concepções  transpessoalistas  de  Estado  e  Nação,  em  detrimento  da  liberdade
individual.
(MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo, Atlas,
2002, p. 1904)

A previsão da dignidade humana como fundamento da República é
apta,  inclusive,  a  tornar  desnecessária  a  consagração  do  Direito  à  saúde,  porque  a  ela
implícito, configurando verdadeiro direito subjetivo.

Neste  contexto,  é  de se  ressaltar  o  escólio  do também Ministro do
Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, ao assinalar:
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Toda norma constitucional é dotada de eficácia jurídica e deve ser interpretada e
aplicada em busca de sua máxima efetividade. Todos os juízes e tribunais devem
pautar sua atividade por tais pressupostos. (grifado)
(BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3ª ed., São
Paulo: Saraiva, p. 261)

O autor supracitado insere tal colocação dentro de uma problemática
concernente “à necessidade de dar preferência, nos problemas constitucionais, aos pontos
de vista que levem as normas a obter a máxima eficácia ante as circunstâncias de cada
caso” (Idem, op. cit., p. 235).

Neste  aspecto  é  que,  inclusive,  como  anteriormente  salientado,
determinou a Carta Magna que a responsabilidade pela saúde pública fosse dividida entre os
entes  federativos,  visando  ao  estabelecimento  de  uma  relação  de  cooperação  entre  essas
esferas, vez que se trata da garantia de um direito fundamental diretamente associado ao bem-
estar social, conforme demonstra seu art. 23, II, verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
II-  cuidar da saúde  e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;

Desta forma, comungando-se os poderes para tal, de forma idêntica se
procede no que concerne também aos deveres e responsabilidades. 

Outro não é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça, a
permitir mesmo o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento de decisão judicial, com
fulcro, ainda, no entendimento assente no âmbito da Corte Suprema, mutatis mutandis, verbis:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSO CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE
ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL.
MÍNIMO EXISTENCIAL. 
1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul  objetivando o cumprimento de obrigação  de fazer  consistente na
instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública. 
2.  Caso em que o  Poder  Executivo  local  manifestou  anteriormente  o  escopo de
regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto,
rejeitou a proposta. 
3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de
origem, deu parcial  procedência  à ação civil  pública -  limitando a condenação à
canalização  em poucos pontos  da cidade e limpeza  dos esgotos a  céu aberto.  A
medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente. 
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4.  O  recorrente  defende  que  é  necessária  elaboração  de  projeto  técnico  de
encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade. 
5.  O  acórdão  recorrido  deu  interpretação  equivocada  ao  art.  45  da  Lei  n.
11.445/2007. No caso descrito, não pode haver discricionariedade do Poder Público
na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política
pública fere  aos princípios da dignidade da pessoa humana,  da saúde e do meio
ambiente equilibrado. 
6. Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação
de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos
pedidos da ação civil pública. 
7. Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que,
no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva
do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a
absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa -
o que não se verifica nos autos. Recurso especial provido. (grifado)
(STJ. RESP 201201255122. Relator: Ministro Humberto Martins. Órgão julgador:
Segunda Turma. Fonte: DJE – 19/12/2014)

ADMINISTRATIVO.  CONTROLE  JUDICIAL  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE  EM  CASOS  EXCEPCIONAIS  -  DIREITO  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  MANIFESTA  NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA  DE  TODOS  OS  ENTES  DO  PODER  PÚBLICO.
NÃO  OPONIBILIDADE  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL  AO  MÍNIMO
EXISTENCIAL.  POSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO.  MULTA  DIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2.  Não  podem  os  direitos  sociais  ficar  condicionados  à  boa  vontade  do
Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão
controlador da atividade administrativa. Seria 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 relevantes.
3.  Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial,
inexistirá  empecilho  jurídico  para que o Judiciário  estabeleça  a inclusão de
determinada  política  pública  nos  planos  orçamentários  do  ente  político,
mormente  quando  não  houver  comprovação  objetiva  da  incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal.
4.  In casu,  não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar  o
fornecimento  de  medicamentos,  seja  dirigida  contra  a  União,  tendo  em  vista  a
consolidada jurisprudência do STJ: "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). 
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5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento
sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua
gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas
públicas  e  a  fixação  de  multa  diária  para  o  descumprimento  de  determinação
judicial,  especialmente  nas  hipóteses  de  fornecimento  de  medicamentos  ou
tratamento de saúde. 
7. Recurso Especial não provido. (grifado)
(STJ. RESP 201402691190. Relator: Ministro Herman Benjamin. Órgão julgador:
Segunda Turma. Fonte: DJE – 16/12/2014)

Observe-se,  ademais,  os  seguintes  julgados  do  Colendo  Supremo
Tribunal Federal, elucidativos acerca do caso em foco, verbis:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO  (LEI  Nº  12.322/2010)  –
MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E
DO  ADOLESCENTE –  DEVER  ESTATAL  RESULTANTE  DE  NORMA
CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE
DE  OMISSÃO  INCONSTITUCIONAL  IMPUTÁVEL  AO  MUNICÍPIO  –
DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL
(RTJ  183/818-819)  –  COMPORTAMENTO  QUE  TRANSGRIDE  A
AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796)
–  A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE
SUA  INAPLICABILIDADE,  SEMPRE  QUE  A  INVOCAÇÃO  DESSA
CLÁUSULA  PUDER  COMPROMETER  O  NÚCLEO  BÁSICO  QUE
QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO
PODER  JUDICIÁRIO  NA  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS
INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER
PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA
DA  TEORIA  DOS  CUSTOS  DOS  DIREITOS:  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA
INVOCAÇÃO  PARA  LEGITIMAR  O  INJUSTO  INADIMPLEMENTO  DE
DEVERES  ESTATAIS  DE  PRESTAÇÃO  CONSTITUCIONALMENTE
IMPOSTOS  AO  PODER  PÚBLICO  –  A  TEORIA  DA  “RESTRIÇÃO  DAS
RESTRIÇÕES”  (OU  DA  “LIMITAÇÃO  DAS  LIMITAÇÕES”)  –  CARÁTER
COGENTE  E  VINCULANTE  DAS  NORMAS  CONSTITUCIONAIS,
INCLUSIVE  DAQUELAS  DE  CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO,  QUE
VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA
ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS
TRÁGICAS”  –  A  COLMATAÇÃO  DE  OMISSÕES  INCONSTITUCIONAIS
COMO  NECESSIDADE  INSTITUCIONAL  FUNDADA  EM
COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE
RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO –
CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER
PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA
PELA  NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DE  CERTOS  PARÂMETROS
CONSTITUCIONAIS  (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL,  PROTEÇÃO
AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E
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PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  EM  TEMA  DE  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS  DELINEADAS  NA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA  (RTJ
174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO
EM  EXAME,  DE  RELEVANTE  INTERESSE  SOCIAL  –  RECURSO  DE
AGRAVO IMPROVIDO. (grifado)
(STF.  ARE-AgR  745745.  Relator:  Ministro  Celso  de  Mello.  Órgão  julgador:
Segunda Turma. Fonte: DJ nº 250 – 19/12/2014)

Imprescindível ainda, no mesmo sentido, que se frisem trechos do voto
proferido no RE 393175-AgR, pelo Exmo. Ministro Celso de Mello:

V O T O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO - (Relator): Entendo, consideradas
as  próprias  razões  constantes  do ato  decisório por  mim proferido,  que se  revela
inacolhível a postulação recursal ora deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul,
especialmente  em  face  do  mandamento  constitucional  inscrito  no  art.  196  da
Constituição da República, que assim dispõe:

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 sua promoção, proteção e recuperação.

Na realidade,  o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no
art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar,
a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de
solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão
institucional  em  que  atue  no  plano  de  nossa  organização  federativa.  A
impostergabilidade  da  efetivação  desse  dever  constitucional  desautoriza  o
acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa.
Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da Presidência
do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet
1.246/SC),  entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se
qualifica como direito subjetivo inalienável  assegurado a todos pela própria
Constituição da República (art.  5º,  “caput” e art.  196),  ou fazer  prevalecer,
contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do
Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-
jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito indeclinável à vida e à saúde humanas.
Cumpre  não  perder  de  perspectiva  que  o  direito  público  subjetivo  à  saúde
representa  prerrogativa  jurídica indisponível  assegurada à generalidade das
pessoas  pela  própria  Constituição  da  República. Traduz  bem  jurídico
constitucionalmente  tutelado,  por  cuja  integridade  deve  velar,  de  maneira
responsável,  o  Poder  Público,  a  quem incumbe  formular  -  e  implementar  -
políticas  sociais  e  econômicas  que  visem  a  garantir,  aos  cidadãos,  o  acesso
universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
(...)
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Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar
efetivas  as  prestações  de  saúde,  incumbindo-lhe  promover,  em  favor  das
pessoas  e  das  comunidades,  medidas  -  preventivas  e  de  recuperação  -,  que,
fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar
concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República.
(...)
Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de
um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional
desse  direito,  seja  ele  integralmente  respeitado  e  plenamente  garantido,
especialmente  naqueles  casos  em  que  o  direito  -  como  o  direito  à  saúde  –  se
qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do
Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento
constitucional. 
Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com
que  o  legislador  constituinte  qualificasse,  como  prestações  de  relevância
pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a  legitimar a
atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que
os  órgãos  estatais,  anomalamente,  deixassem  de  respeitar  o  mandamento
constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente,  a eficácia jurídico-social,  seja
por  intolerável  omissão,  seja  por  qualquer  outra  inaceitável  modalidade  de
comportamento governamental desviante.

Assim, na condição de direito fundamental, deve ser aplicado à saúde
o princípio da máxima efetividade possível, o qual afasta o caráter meramente programático
da norma que o prevê. 

Ademais, nunca será assaz invocada a máxima que diz: “O CÂNCER
NÃO ESPERA. CUIDE-SE JÁ”, adotado em campanha visando alertar a sociedade acerca
dos perigos decorrentes do adiamento do início do tratamento, especialmente em um contexto
de pandemia em que o Brasil se insere (<https://ocancernaoespera.com.br/>).

Neste sentido, não procede a tese defensiva da  UNIÃO FEDERAL de
que tendo a se desincumbido de sua obrigação precípua de enviar recursos esteja, por isso,
completamente  desobrigada  de  intervir  para  garantir  o  direito  fundamental  à  Saúde  dos
munícipes de Barbalha, não podendo tais questões ensejar ainda mais prejuízos à saúde dos
cidadãos necessitados, devendo as eventuais pendências e responsabilidades ser apuradas e
demandadas  regressivamente  pela  UNIÃO FEDERAL dos  demais  Entes  Federativos
envolvidos.

Ademais, à vista de todo o exposto, entende-se,  data maxima venia,
que o Magistrado a quo incorreu em grave equívoco ao ter transferido às partes litigantes a
obrigação de solucionar  a  questão posta,  face necessária  urgência de solução,  vez que se
encontram em risco vidas de pessoas carentes de recursos, questão da Saúde que, conforme
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explicitamente consignado na Carta Magna, é um dever do Estado que, como tal, não admite
qualquer transferência de responsabilidade e que repita-se, EXIGE URGÊNCIA.

Por  oportuno,  traz-se  à  colação  os  seguintes  julgados  da  Corte
Superior de Justiça, mutatis mutandis, verbis:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DIREITO  A  SAÚDE.  ATENDIMENTO
DOMICILIAR  A  PACIENTE  IDOSA  (HOME  CARE).  SITUAÇÃO  DE
EXTREMA  DEBILIDADE  RECONHECIDA  PELO  PRÓPRIO  ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE, NO ENTANTO, NEGOU O PEDIDO DE ATENDIMENTO
DOMICILIAR.  DESNECESSIDADE  DE  RISCO  ABSOLUTO  À  VIDA,
DEVENDO  SER  OBSERVADA  PARA  TUTELA  JURISDICIONAL  A
NECESSIDADE  CLÍNICA.  COMPROVAÇÃO  POR  LAUDOS  E
PRONTUÁRIOS  RECONHECIDOS  PELAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.
DIREITO  DA  PESSOA  COM  DEFICIÊNCIA  AO  ATENDIMENTO
DOMICILIAR, SE PRESENTE A NECESSIDADE. ART. 18, § 4o., III DA LEI
13.146/2015. IGUAL PREVISÃO NO ESTATUTO DO IDOSO (ART. 15, § 1o.,
IV DA LEI 10.741/2003). O PROCEDIMENTO SE ENCONTRA NA LISTA DE
COBERTURAS  DO  SUS.  ART.  19-I  DA  LEI  8.080/1990  E  RESPECTIVA
TABELA DE PROCEDIMENTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO. AGRAVO
CONHECIDO  PARA  DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL  DO
PARTICULAR. 
1. O presente Recurso atrai  a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ,
segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 
2. Preliminarmente, deve-se ressaltar o respeito ao prequestionamento implícito da
matéria  debatida  nessa  oportunidade.  A  controvérsia  é  o  fornecimento,  pela
Municipalidade, de atendimento médico domiciliar (home care). 
3. Consoante o art. 1.042, § 5o. do Código Fux, é possível o julgamento conjunto do
Agravo e do próprio Recurso Especial  perante o colegiado (AREsp. 851.938/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.8.2016). 
4. Constata-se nos autos que MARIA DA GRACA OLIVEIRA ingressou com a
Ação de Obrigação de Fazer c/c com pedido de Tutela Antecipada em desfavor do
MUNICÍPIO  DE  TRÊS  LAGOAS/MS,  com  pedido  de  fornecimento  de
medicamentos, bem como fraudas geriátricas e acompanhamento home care.
5.  O  acórdão  recorrido  contraria  tanto  os  princípios  da  integralidade  e  da
universalidade (art. 2o., § 1o. da Lei 8.080/1990), que regem o funcionamento do
SUS,  como  o  direito  da  pessoa  com  deficiência  (art.  18,  §  4o.,  III  da  Lei
13.146/2015) e do idoso (art.  15, § 1o.,  IV da Lei 10.741/2003) ao atendimento
médico domiciliar, se presente a necessidade deste. 
6.  Na concessão de tratamentos médicos pela via jurisdicional, não se exige a
existência de risco à vida do postulante.  Nem mesmo para o deferimento de
medida  liminar,  cujos  requisitos  são  ainda  mais  rígidos,  é  necessária  tal
demonstração, bastando que haja risco à saúde, conforme o Enunciado 51 da II
Jornada do Direito  da Saúde do CNJ.  O que deve orientar  a prestação  da
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Tutela  Jurisdicional  é  a  necessidade  clínica  do  paciente,  certificada  pelos
profissionais para tanto competentes. 
7.  Os  cuidados  de  pessoa  idosa,  gravemente  debilitada  e  dependente,  conforme
certificado no próprio acórdão recorrido, são atividades que, além de evidentemente
se inserirem no amplo rol dos arts. 11 e 12 da Lei 7.498/1986, consomem a quase
totalidade do tempo de quem se dedica a elas. Transferir esse encargo aos familiares
da  recorrente  -  que  sequer  foram  especificados  no  acórdão  -,  em  especial
considerando a idade avançada de seu marido, poderia prejudicar o próprio sustento
da família e, como decorrência, a manutenção da saúde da agravante. 
8. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do particular a fim de
determinar à Municipalidade que lhe forneça o atendimento domiciliar (home care)
nos termos proferidos na sentença  e,  diante da inexistência  de efeito  suspensivo
automático nos Recursos eventualmente cabíveis desta decisão (art. 995 do Código
Fux),  bem  como  da  urgência  da  medida  em  razão  do  risco  de  dano  grave,  o
MUNICÍPIO  DE  TRÊS  LAGOAS/MG  deverá  efetivar  o  fornecimento  do
tratamento  no  prazo  de  10  dias  contados  da  intimação  desta  decisão,
independentemente da interposição de qualquer outro Recurso em face dela. 
(ARESP  -  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  1303664  2018.01.32689-6,
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  STJ  -  PRIMEIRA  TURMA,  DJE
DATA:10/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
TRATAMENTO  MÉDICO  DE  URGÊNCIA.  TUMOR  SUPRARRENAL.
INTERNAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se de Recurso Ordinário contra a União Federal e outros, interposto contra
decisão que indeferiu a petição inicial do writ, extinguindo o processo sem resolução
do mérito, por entender que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como
sucedâneo de recurso não previsto em lei ou nos Regimentos Internos dos Tribunais,
para impugnar ato jurisdicional não teratológico, ilegal ou abusivo.
2. A recorrente afirma, em síntese, que é idosa e foi diagnosticada com Tumor de
Suprarrenal  e  múltiplas  lesões  ao  longo  da  coluna,  consoante  laudos  médicos,
necessitando de atendimento oncológico de urgência,  sob o risco de agravamento
irreparável de seu quadro clínico. 
3. O Ministério Público Federal no seu parecer opinou pelo deferimento do pedido
liminar. Vejamos: "Faz-se inevitável que em caráter liminar inaudita altera pars
seja  determinada  a  imediata  internação,  às  expensas  do  SUS,  PARA
IMEDIATO  TRATAMENTO  DE  URGÊNCIA  em  Hospital  Oncológico,  da
rede  pública  ou  privada,  disponível  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  onde  a
recorrente reside, fazendo também a observação de que o tratamento não pode ser
diferenciado  por  conta  desta  ação  judicial,"  "O  mesmo  se  pode  afirmar  do
periculum in mora, pelo simples fato de que se não for determinada incontinenti
a internação pleiteada, sem dúvida, haverá o óbito, haja vista seus familiares
não  terem  condições  de  arcar  com  as  despesas  cobradas  pelas  empresas
hospitalares privadas" (fls. 183-184). 
4. No mais, o prazo de 60 dias, mencionado na decisão às fls. 87-90, já terminou em
16/3/2014. Portanto, não mais subsiste esse argumento. 
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5. Por estarem presentes os requisitos necessários para a tutela de urgência, fica
mantido o deferimento do pedido liminar,  que determinou que os  réus, por
meio do SUS, promovam o tratamento médico adequado, bem como todas as
medidas complementares necessárias. 
6. Agravo Regimental não provido. 
(AROMS  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  -  46526  2014.02.30620-0,  HERMAN  BENJAMIN,  STJ  -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2015)
 
Assim, em se tratando de questão envolvendo pacientes portadores de

câncer, cuja urgência no tratamento é tal que ensejou a positivação do direito ao tratamento
precoce com a edição da Lei dos 60 dias (Lei nº 12.732/2012), entende-se não restar qualquer
dúvida quanto à demonstração da probabilidade do direito exigida pela tutela de urgência.

Frisando-se,  mais  uma vez,  o  teor  dos  artigos  196 e 198 da Carta
Magna, tem-se por inafastável a responsabilidade solidária dos Entes Federativos no que se
refere  ao  direito  à  saúde,  por  ser  o  bem jurídico  por  eles  tutelado  fundamental  e  face  o
princípio do Solidarismo, não sendo possível, data maxima venia, que as medidas em foco de
tal  relevância  social,  uma  vez  pleiteada  a  tutela  jurisdicional,  seja  devolvida  às  partes
litigantes a responsabilidade de autotutelar-se.
 

Desta  forma,  merece  prosperar  o  pleito  do  MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL de reforma da Decisão a quo por tais fundamentos, devendo ser dado provimento
ao seu recurso por tudo o que aqui se pôde apurar, verificando-se a plausibilidade do direito
alegado, devendo ser provido o recurso em tela.

Outrossim,  vislumbra  o  periculum in  mora  face  a  necessidade  dos
cidadãos acometidos por gravíssima doença cuja precocidade do início do tratamento é fator
fundamental para seu sucesso.

Resta,  assim,  evidenciado  data  venia,  a  necessidade de reforma do
decisum vergastado.

3. CONCLUSÃO  :

EM  FACE  DO  EXPOSTO,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
através da representante infra-assinada, opina pelo conhecimento do recurso; e, no mérito, seu
provimento, reformando-se a decisão vergastada.

 
É o parecer, salvo melhor juízo.

26



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO

Ref.: Processo nº 0803394-05.2020.4.05.0000 Origem: 16ª Vara            AGTR-CE

Recife, 14 de setembro de 2020.

Isabel Guimarães da Camara Lima
Procuradora Regional da República

PRR-5ª Região
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