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AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) Nº  5024822-49.2018.4.03.6100 / 6ª Vara Cível Federal de São Paulo
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP
 
RÉU: UNIAO FEDERAL
 

     D E C I S Ã O

 

Vistos.

 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo  emMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

face da , objetivando, em tutela de urgência, , com base nos arts. 294 eUNIÃO inaudita altera parte

300, , do Código de Processo Civil, c.c. art. 12, , da Lei 7.347/85, ou, subsidiariamente,caput caput

após notificação da parte contrária, que se determine à União que:

 

a)       entregue o total do quantitativo aprovado, incluindo o do estoque de

segurança, dos medicamentos Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60 mg,

Simeprevir 150 mg, Sofosbuvir 400 mg, Elbasvir 50 mg, Grazoprevir 100 mg,

Ombitasvir 12,5 mg/Veruprevir 75 mg/Ritonavir 50 mg + Desabuvir 250 mg à

SES/SP;

b)    cumpra pontualmente o cronograma estipulado na Portaria de Consolidação n.

02/2017 para a entrega da programação trimestral dos medicamentos

Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60 mg, Simeprevir 150 mg, Sofosbuvir 400 mg,

Elbasvir 50 mg, Grazoprevir 100 mg, Ombitasvir 12,5 mg/Veruprevir 75

mg/Ritonavir 50 mg + Desabuvir 250 mg, distribuindo/entregando o total do

quantitativo aprovado em uma única remessa; e

c)    forneça à SES/SP estoque de segurança para, pelo menos, 30 (trinta) dias de

tratamento dos pacientes dos medicamentos Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60
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mg, Simeprevir 150 mg, Sofosbuvir 400 mg, Elbasvir 50 mg, Grazoprevir 100

mg, Ombitasvir 12,5 mg/Veruprevir 75 mg/Ritonavir 50 mg + Desabuvir 250 mg,

tudo sob pena de pagamento de multa;

                                      

Requer, ainda:        

a)       a intimação pessoal da União para o adimplemento das obrigações de fazer

requeridas;

b)       todas as medidas judiciais adequadas e necessárias para o efetivo

cumprimento da tutela requerida, determinando-se, inclusive, em caso de não

cumprimento das obrigações de fazer por prazo superior a 45 dias, o bloqueio

de verbas públicas federais e, após, a transferência dos valores para conta

judicial vinculada aos presentes autos, os quais deverão ser ulteriormente

levantados pelo Estado de São Paulo para que adquira diretamente os

medicamentos Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60 mg, Simeprevir 150 mg,

Sofosbuvir 400 mg, Elbasvir 50 mg, Grazoprevir 100 mg e Ombitasvir 12,5

mg/Veruprevir 75 mg/Ritonavir 50 mg + Desabuvir 250 mg;

c)       prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 227 da   Constituição

Federal, c.c. arts. 4º, 11 e 152, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

d)    citação da União para comparecer à audiência de conciliação ou de mediação,

bem como para, querendo, contestar a ação;

e)       intimação do Estado de São Paulo, representado pelo Procurador-Geral do

Estado, para que manifeste interesse em atuar como assistente simples.

 

Afirma o autor que os medicamentos solicitados são de aquisição centralizada

pelo MS e, dada a gravidade da doença para a qual são indicados – , há fila de esperahepatite C

para início do tratamento e ainda risco à saúde dos pacientes relacionado à interrupção do

tratamento. Dessa forma, o envio do estoque estratégico é imprescindível para mitigar os nefastos

efeitos do desabastecimento desses medicamentos no Sistema Único de Saúde no Estado de São

Paulo.
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Destaca que a hepatite C é causada pelo vírus HCV, transmitido pelo contato com

sangue contaminado, podendo evoluir para cirrose hepática e câncer de fígado.

 

Informa que, de acordo com o último protocolo clínico e diretrizes terapêuticas

para hepatite C e coinfecções, publicado por meio da Portaria n. 13, de 13 de março de 2018,

expedida pelo Secretário de Atenção à Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos

Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde (MS), estima-se que “cerca de 71 milhões de

pessoas estejam infectadas pelo vírus da hepatite C (HCV) em todo o mundo e que cerca de 400

mil vão a óbito todo ano, por complicações da doença, principalmente por cirrose e carcinoma

hepatocelular (CHC)”.

 

Alega, ainda, que a ausência de tratamento pode contribuir para o aumento da

transmissão do vírus, sendo, por isso, doença de notificação compulsória, tanto que o próprio

protocolo, acima mencionado, reconhece que “a detecção precoce da infecção aguda (...) vem

sendo considerada como uma importante medida de saúde pública no controle da disseminação

da infecção”, daí a importância do tratamento começar o mais precocemente possível.

 

Sustenta que o cenário do desabastecimento perdura no 3º trimestre de 2018 –

nenhum comprimido dos medicamentos Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60 mg e Sofosbuvir 400

mg foi entregue pelo MS nos meses de julho, agosto e setembro do corrente ano, havendo fila de

espera desde janeiro de 2018.

 

Alega, por fim, que o Ministério Público Federal investiu, à exaustão, na tentativa

de uma resolução extrajudicial para as problemáticas aqui deduzidas. Todavia, não obteve êxito,

não restando outra alternativa senão a busca da tutela jurisdicional.

 

Atribui-se à causa o valor de R$ 108.364.960,00 (cento e oito milhões, trezentos e

sessenta e quatro mil e novecentos e sessenta reais).

 

É o relatório. Decido.
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Defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, conforme requerido.

 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a presença

dos requisitos previstos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

 

A Constituição Federal estabelece caber aos três níveis federativos,

indistintamente, uma série de competências materiais comuns (no caso, art. 21, II da CF), o que

caracteriza, ao lado de várias competências legislativas concorrentes, o modelo brasileiro de

federalismo cooperativo. As normas jurídicas definidoras dos direitos fundamentais na Constituição

Federal não determinam normalmente a qual prestação específica os titulares dos direitos sociais

definidos farão jus, nem muitas vezes as responsabilidades parcelares de cada nível da federação.

A conclusão a que chega a jurisprudência majoritária em demandas atinentes ao fornecimento de

medicamentos é que seria enfim possível demandar, indistintamente, quaisquer dos entes.

 

Assim, o direito brasileiro adotou um modelo em que o vínculo entre os níveis

federativos quanto aos direitos sociais é de solidariedade irrestrita, da qual decorre a assunção de

que, enquanto codevedores solidários, quaisquer deles podem ser demandados pela omissão no

cumprimento de políticas públicas que concretizem tais direitos.

 

Nesse sentido, na linha da jurisprudência pátria dominante, reconheço a

solidariedade dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos,

de modo que qualquer um deles pode ser demandado em ações como a presente.

 

Ademais, a Constituição Federal de 1988 erigiu a saúde como direito fundamental

do homem, considerada direito de todos e dever do Estado. Nesse sentido também estabelecem

os artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que é dever do Estado assegurar o acesso

universal às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação dos cidadãos, com seu

atendimento integral, que assim dispõem:
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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.
 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.
 
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.
 
§ 1º. 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.
.......
 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
.... 

 

Esse cenário conduz à conclusão de que é direito de todos o acesso aos

tratamentos necessários à manutenção da vida e da própria saúde, devendo o Estado fornecer

assistência gratuita, especialmente àqueles que não tiverem condições financeiras de adquiri-los.

 

Não se pode olvidar que um dos vértices do sistema constitucional de saúde é o

atendimento integral (art. 198, II). Para concretizar tal dever, a Lei 8080/1990, que “dispõe sobre

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o

funcionamento dos serviços correspondentes”, incluiu entre as ações do SUS, a assistência

terapêutica integral, inclusive farmacêutica (art. 6º, inciso I, alínea “d”).

 

O sistema público de saúde compreende ações de prevenção, disponibilização de

tratamentos, realização de exames e cirurgias, a distribuição de medicamentos, dentre outros, que

podem ser utilizados por toda a população na medida de suas necessidades.

 

Num. 11308463 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: ANA LUCIA PETRI BETTO - 04/10/2018 18:20:13
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18100418201337000000010581388
Número do documento: 18100418201337000000010581388



Nessa esteira, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do

Estado, não podendo a Administração eximir-se dessa obrigação sob quaisquer pretextos, tais

como repartição de competências, falta de numerário, necessidade de prefixação de verbas para o

atendimento dos serviços de saúde, alto custo, falta de padronização ou falta de enquadramento

dos produtos receitados no Protocolo Clínico.

 

Nesse passo, é importante frisar, dado o alto custo dos medicamentos pleiteados,

que o reconhecimento da obrigação de custeio pela União não importa em transformar o Poder

Judiciário em co-gestor dos recursos destinados à saúde pública, visto que o acolhimento da

pretensão ora deduzida apenas torna efetivo o direito de integral assistência à saúde, não se

confundindo essa atribuição específica do Judiciário com o poder-dever da Administração de gerir

as verbas ou recursos de determinada área ou, ainda, de estabelecer suas prioridades de atuação.

 

Da mesma forma, cumpre ao Judiciário a concessão de tutela útil e efetiva para

impor comandos legais que conduzam ao afastamento de obstáculos criados à garantia dos

direitos subjetivos elencados na Lei Maior a favor dos jurisdicionados, sem a configuração, a

princípio, de intromissão de um Poder em outro.

 

Portanto, a determinação de fornecimento de medicamento não implica invasão,

pelo Poder Judiciário, da competência da Administração Pública, porquanto, na espécie, atua de

acordo com a sua função precípua, que é a de determinar que sejam aplicados os preceitos

constitucionais e legais ao caso concreto.

 

Ainda no campo das normas constitucionais, quando aparenta existir um conflito

entre elas, prevalece aquela de maior relevo, de maior densidade, porque existem princípios,

como no caso do direito à vida, que nunca poderão ser amesquinhados.

 

Contudo,  ao apreciar demandas queo Poder Judiciário deve ser prudente

visem tutelar o direito de saúde, notadamente em casos em que o pedido é de elevado custo,

tratamento experimental, fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, dentre outros.

 

Num. 11308463 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ANA LUCIA PETRI BETTO - 04/10/2018 18:20:13
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18100418201337000000010581388
Número do documento: 18100418201337000000010581388



No presente caso, é incontroverso que os medicamentos objeto da demanda

possuem registro na ANVISA, alto custo de aquisição e que foram incorporados ao Sistema Único

de Saúde por meio da Portaria n.º 29/2015 do Ministério da Saúde, consistindo tratamento

aprovado para hepatite viral C crônica, de sorte que é devida a dispensação dos medicamentos

para assistência terapêutica integral na forma da Lei n.º 8.080/90.

 

Embora se trate de medicamento de alto custo, conforme se verifica dos

orçamentos apresentados pelo Ministério Público Federal, a questão resta superada, tendo em

vista se tratar de medicamentos já incorporados no âmbito das listas de dispensação oficiais do

SUS.

 

Ressalta-se, por oportuno, que o cerne da presente demanda diz respeito ao

atraso e ao desabastecimento dos medicamentos indicados na demanda, gerando uma fila de

espera desde janeiro de 2018, evidenciando prejuízo à saúde da coletividade dos pacientes

acometidos pela moléstia.

 

Considerando a robusta prova documental produzida, resta demonstrado, ao

menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo Ministério Público

Federal, bem como o perigo de dano, caso tenha que se aguardar mais tempo para o

fornecimento dos medicamentos em questão, em decorrência da atuação ilegal da ré.

 

Anoto, contudo, que o prazo pleiteado pelo órgão ministerial, de 15 (quinze) dias

úteis releva-se exíguo, à vista da dimensão dos interesses tutelados na presente demanda. Assim,

reputo adequado o prazo de 60 (sessenta) dias.

 

Por fim, anote-se que os pedidos relativos à condenação em multa diária e

bloqueio de verbas públicas federais serão oportunamente analisados em caso de

descumprimento da presente decisão.
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Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE

, para determinar à Ré que, URGÊNCIA dentro do prazo de , promova as60 (sessenta) dias

:todas as medidas necessárias e

 

I.                           entregue o total do quantitativo aprovado, incluindo o do estoque de

segurança, dos medicamentos Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60 mg,

Simeprevir 150 mg, Sofosbuvir 400 mg, Elbasvir 50 mg, Grazoprevir 100

mg, Ombitasvir 12,5 mg/Veruprevir 75 mg/Ritonavir 50 mg + Desabuvir

250 mg à SES/SP;

II.           cumpra pontualmente o cronograma estipulado na

Portaria de Consolidação n. 02/2017 para a entrega da programação

trimestral dos medicamentos Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60 mg,

Simeprevir 150 mg, Sofosbuvir 400 mg, Elbasvir 50 mg, Grazoprevir 100

mg, Ombitasvir 12,5 mg/Veruprevir 75 mg/Ritonavir 50 mg + Desabuvir

250 mg, distribuindo/entregando o total do quantitativo aprovado em

 uma única remessa; e  

III.     forneça à SES/SP estoque de segurança para, pelo

menos, 30 (trinta) dias de tratamento dos pacientes dos medicamentos

Daclatasvir 30 mg, Daclatasvir 60 mg, Simeprevir 150 mg, Sofosbuvir

400 mg, Elbasvir 50 mg, Grazoprevir 100 mg, Ombitasvir 12,5

mg/Veruprevir 75 mg/Ritonavir 50 mg + Desabuvir 250 mg, 

 

Intime-se e cite-se a União, com urgência, obedecidas as formalidades legais,

iniciando-se o prazo para contestação nos termos do artigo 231, I e II, do CPC, devendo, no prazo

da contestação, manifestar-se acerca da possibilidade de instauração de incidente conciliatório.  

 

Determino, de igual modo, a intimação do Estado de São Paulo, representado pelo

Procurador-Geral do Estado, para que manifeste se tem interesse em atuar como assistente

simples.
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Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação, nos

termos do artigo 5º, §1º da Lei nº 7.347/85.

 

Anote-se a prioridade na tramitação do feito.

 

I.C.

São Paulo, 4 de outubro de 2018.

 

 

ANA LÚCIA PETRI BETTO

Juíza Federal Substituta 
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