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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE 2ª CATEGORIA NO DISTRITO FEDERAL/DF
SBS Quadra 02, Bloco H, Lote 14 - Bairro Asa Sul - CEP 70070-120 - Brasília - DF - www.dpu.gov.br

PETIÇÃO

AO JUÍZO FEDERAL  DA E. ___ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
 

 
URGENTE. 

RISCO DE MORTE
PAJ n. 2021/001-02490

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no exercício das suas funções constitucionais (CF/88, art. 134,
caput) e legais (LC 80/94 e LC 132/09), pelos defensores públicos que ao final assinam a presente eletronicamente, vem
respeitosamente perante Vossa Excelência, com base no art. 1º, IV, e art. 5º, II, da Lei 7.347/1985; art. 4º, VII, da LC 80/94,
propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público a ser citada na pessoa de seu representante legal em SAS Quadra 02,
Bloco “E”, Brasília/DF, , pelos motivos de fato e de direito seguir expostos.
 

I - SÍNTESE FÁTICA

 

A presente Ação Civil Pública, diante do grave quadro da Pandemia que é por todos conhecido, visa a
obtenção de provimento jurisdicional no sentido obrigar a UNIÃO a trazer, para efetivo apoio ao/inserção no Sistema de
Regulação de Leitos do Distrito Federal, todos os leitos de UTI e de enfermaria existentes no âmbito dos Hospitais Federais
na capital da República, notadamente aqueles existentes no  Hospital das Forças Armadas - HFA e no Hospital da Força
Aérea em Brasília - HFAB/BSB.

Motiva  a presente lide o fato de que hoje vários(as) cidadãos(ãs), dos quais FRANCISCO REINALDO
GOMES é exemplo (documentação anexa) em situação de extrema urgência, aguardam DIAS por um leito de UTI no DF,
inclusive com determinação judicial (tanto no âmbito da Justiça do Distrito Federal quanto da Justiça Federal),  isso diante da
lotação das unidades de atendimento regular, tendo sido recebida a informação de que os leitos de UTI e de enfermaria dos
hospitais federais militares localizados no Distrito Federal não são acessíveis pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, isso a
despeito de serem mantidos com recursos públicos, ao fundamento de só poderem ser utilizados por militares e dependentes, o
que viola os critérios de prioridade estabelecidos pelo SUS e, por conseguinte, a isonomia, em especial diante da situação da
epidemia COVID-19 pro todos vivenciada e que lançou o Brasil e o Distrito Federal em verdadeiro estado de necessidade
administrativo, desafiando gestores públicos e profissionais da saúde e do direito a encontrarem soluções IMEDIATAS aptas a
salvar vidas brasileiras, não podendo ser sinal distintivo entre elas a condição de civil ou militar (ou dependente de militar).

Veja-se que se por um lado a necessidade de UTIs é vital para garantir a saúde e sobrevivência de pacientes
ante a situação de colapso vivenciada, por outro e não menos importantes são as vagas em leitos de enfermaria, usados inclusive
na rotina de desocupação de leitos de UTI para pacientes que melhoraram e permitindo o uso racional e proporcional dos
recursos a fim de atender o interesse público geral.

Por tais razões, a DPU vem ao Poder Judiciário solicitar a prestação jurisdicional no sentido de tutelar o direito
difuso de todas as pessoas que atualmente encontram-se na fila de espera por leitos de UTI e de enfermaria, bem como todas as
pessoas que vierem a ingressar nessa fila de acessarem leitos nos hospitais federais localizados no Distrito Federal, notadamente
o HFA e o HFAB/BSB, obedecidos os critérios de prioridades estabelecidos no âmbito da SES-DF (excepcionou-se o pedido,
por ora, fdace ao Hospital Universitário de Brasília - HUB, por já ser este conveniado ao SUS).
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II - DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

 

II.1 - Do cabimento da ação civil pública

 

Preliminarmente, cumpre adiantar que a Fazenda Pública costumeiramente argumenta não ser cabível ação
coletiva para tratamento de direito individual homogêneo, asseverando que o art. 1º da Lei nº 7.347/85 preveria uma única
hipótese de ação coletiva para defesa de interesse individual homogêneo, que seria o caso de direito do consumidor. Entretanto,
tal leitura do sistema processual coletivo é restritiva e reducionista, conforme a seguir explicitado.

 

II.2 - O microssistema de Tutela Coletiva no Brasil

 

A Lei da Ação Civil Pública (LACP) (Lei nº 7.347/1985) não é o único diploma normativo que disciplina as
ações coletivas. Temos no Brasil um microssistema de processo coletivo formado pela LACP, de um lado, e pelo CDC, de outro,
de modo que estes dois diplomas legais têm aplicabilidade em toda e qualquer ação coletiva, formando um verdadeiro
“ordenamento processual geral” do processo coletivo, tendo em vista as normas de remissão neles contidas, as quais fazem
referências recíprocas entre si, o que culmina na aplicação complementar de um ao outro.

Vejamos os dispositivos:

 

Art. 21 da LACP:
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que
instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990)
 
Art. 90 do CDC:
Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive
no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.
 

Neste contexto, ao analisar os aspectos processuais das ações coletivas, deve o intérprete sempre fazer uma
leitura coordenada da LACP e do CDC, sendo certo que deste estudo perceberá facilmente o cabimento de ação civil pública em
caso de direito individual homogêneo, ainda que não seja matéria consumerista.

Afinal, o parágrafo único do art. 81 do CDC dispõe que:
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de
fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais,
de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou
com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem
comum.

 

E aplicando-se o art. 81 do CDC à LACP, percebe-se ser a ação civil pública meio cabível para tutelar
qualquer direito individual homogêneo, na medida em que o dispositivo do Código Consumerista é totalmente transportável ao
estudo da ação civil pública, nos termos do art. 21 da LACP, acima transcrito.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou tal entendimento, dado o relevante interesse social que
permeia a matéria (o precedente envolve o Ministério Público, mas suas razões aplicam-se de forma idêntica para a Defensoria
Pública):
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"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de
que o Ministério Público detém legitimidade processual para propor ação civil pública que
trate de matéria previdenciária, em face do relevante interesse social envolvido. Precedentes. 2.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso
especial." (grifo nosso) (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1064075 / RS, Ministra ALDERITA RAMOS
DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE) (8215) Órgão Julgador T6 -
SEXTA TURMA Data do Julgamento 02/04/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 12/04/2013)
 

Igualmente, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 163.231-SP, concluiu que os interesses individuais homogêneos são espécies de interesses coletivos.

Nessa esteira, cai por terra a interpretação restritiva costumeiramente defendida pela Autarquia ré, na medida
em que o art. 1º, inciso V, da LACP, prevê ser cabível ação civil pública para tutela de “qualquer outro interesse difuso ou
coletivo”.

Fazendo um silogismo com o julgado do STF, percebe-se o seguinte: (i) premissa maior: cabe ação civil
pública para proteção de qualquer interesse coletivo (art. 1º, V, LACP); (ii) premissa menor: os interesses individuais
homogêneos são espécie de interesses coletivos (entendimento do STF); (iii) conclusão: cabe ação civil pública para defesa de
qualquer interesse individual homogêneo.

Ademais, a ação civil pública beneficiará pessoas que talvez nunca bateriam às portas do Judiciário, seja por
sua hipossuficiência, seja pela ignorância de seus direitos, engrossando ainda mais o volume de litigiosidade contida. Assim, a
instrumentalização desta demanda pela via coletiva, é ainda uma medida de enriquecimento da cidadania, inclusão democrática,
promoção dos direitos fundamentais, vinculação dos poderes da república, no caso o Judiciário, à proteção, defesa e promoção
dos direitos humanos, densificação e exteriorização plena do Processo, enquanto Instituto Constitucional.

Não fosse o bastante, é razoável sustentar que o direito discutido na presente ação pública, na verdade, é de
natureza difusa, pois envolve não apenas o direito de todos os civis que encontram-se na fila de UTI no Distrito Federal, mas
igualmente de todos que vierem nela ingressar. São, portanto, indeterminados todos os que vierem a ser beneficiados pelo
provimento jurisdicional.

Por isso, perfeitamente cabível o manejo da ação civil pública em tempos de vigorosos discursos pelo “acesso
à justiça”, “celeridade processual”, “instrumentalidade das formas”, “tutelas coletivas em expansão”.

 

III-  DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

 

Embora o legislador tenha definido, após o advento da Constituição Federal de 1988, ser a Defensoria Pública
órgão competente para ajuizar ação civil pública (art. 5º, inciso II, da Lei 7.347/1985 e artigo 4º, inciso VII, da Lei
Complementar nº 80 de 1995), muito se discutiu em doutrina e em jurisprudência sobre a amplitude de tal legitimação.

 Essa discussão se deve pelo fato de a Carta Magna definir que a Defensoria Pública é instituição incumbida
da defesa dos cidadãos hipossuficientes, isto é, carentes de recursos financeiros para arcar com as despesas advocatícias sem
prejuízo do sustento próprio e familiar (inteligência da interpretação conjunta dos artigos 134 e 5º, inciso LXXIV, da
Constituição Federal).

O ponto principal da discussão cinge-se em torno da seguinte situação: se a Defensoria Pública deve atuar na
defesa de direitos e interesses de cidadãos hipossuficientes, estes, necessariamente, teriam de ser determinados, o que afastaria a
legitimidade desta instituição de propor ação civil pública que tenha como objeto a defesa de interesses difusos, uma vez que,
por definição, os titulares desses interesses/direitos são indetermináveis.

Com efeito, restar-lhes-ia ajuizar a ação alusiva para defender interesses e direitos difusos coletivos stricto
sensu e, ou, individuais homogêneos. Porém, mesmo para esses, segundo a parte da doutrina, seria necessário que todos os
titulares dos direitos tutelados estivessem na condição de hipossuficiência econômica.

Essa visão doutrinária, no entanto, não merece prosperar, pois, senão, macularia de eficácia um instituto tão
importante como é a ação civil pública no caso da legitimidade da Defensoria Pública.

Ora, no caso em tela, a motivação para a escolha desse instrumento jurídico deveu-se ao grande número de
ações individuais que poderiam vir a ser analisadas no poder judiciário, diante das irregularidades elencadas em relatório
emitido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, e como não poderia deixar de ser, pela grande repercussão que se deu com
a tragédia da queda de parte da via do Eixão Sul, consoante será abaixo detalhadamente esclarecido, bem como obrigar a parte
ré a realizar vistorias nessas edificações para sua preservação e garantia da segurança nas vias do Distrito Federal.

Mesmo que se admitisse que nem todos os cidadãos que venham a ser beneficiados com a sentença sejam
cidadãos hipossuficientes, acaso somente por esse motivo fosse afastada a legitimidade desta instituição, tal instituto jurídico,
bem como a previsão legal de ser utilizado pelas Defensorias, conquanto válido, não teria qualquer eficácia.
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Ademais, essa prática por parte da Defensoria Pública tem outro aspecto sobremodo importante: acaba por
desafogar, em parte, as demandas de mesmo objeto junto ao Poder Judiciário.

Outrossim, a jurisprudência pátria vem pacificando esse caso, ao estabelecer restar consolidada a legitimidade
desta instituição para ajuizar ação civil pública que almeje tutelar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA
PÚBLICA.1. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a Defensoria
Pública tem legitimidade para propor ações coletivas na defesa de direitos difusos, coletivos ou
individuais homogêneos. Precedentes: REsp 1.275.620/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe
05/03/2012; REsp 1.264.116/RS, Rel.Min. Herman Benjamin, Segunda Turmas, DJe 13/04/2012;
REsp 1.106.515/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 2/2/2011; AgRg no
REsp 1.000.421/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 01/06/2011.3. Agravo
regimental não provido.(AgRg no AREsp 67.205/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014)
 
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS
INTERESSES DE GESTANTES CANDIDATAS A CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE
CAPACITAÇÃO FÍSICA. NORMA EDITALÍCIA DISCRIMINATÓRIA. SENTENÇA EXTINTIVA DO
PROCESSO SOB FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. SENTENÇA
REFORMADA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PARA DEFESA EM JUÍZO DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. 1. A Defensoria Pública,
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, nos termos do art. 134 da Constituição
Federal, incumbe, nos termos da Lei Complementar n. 80/942, prestar assistência jurídica,
judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da Lei
n. 1.060/50, consoante garantia fundamental prevista art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição
Federal. 2. A Lei n. 11.448, de 15 de janeiro de 2007, incluiu a Defensoria Pública no rol dos
legitimados para a propositura da ação civil pública (inciso II do art. 5º da Lei n. 7.347/85). 3.
Nos termos do art. 5º, II, da Lei n. 7.347/85 (com a redação dada pela Lei n. 11.448/07), a
Defensoria Pública tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar em ações
civis coletivas que buscam auferir responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e outros
direitos socialmente relevantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas -
IBGE, existem no Brasil mais de 119 milhões de pessoas, maiores de 10 anos de idade, que
sobrevivem com até 03 (três) salários mínimos. É também desta universalidade de indivíduos de
baixa renda que saem os candidatos a concurso público no país. 4. Embora inevitável considerar
que pessoas não enquadradas no conceito de hipossuficientes acabem se beneficiando da atuação
da Defensoria Pública nessas demandas, revela-se mais harmônico com o espírito de nossa
Constituição e do Estado Democrático de Direito em que vivemos admitir esta situação do que
aceitar que cidadãos de baixa renda resultem alijados do processo de cumprimento da garantia
constitucional de assistência jurídica integral, a ser prestado pelo Estado, conforme preconizado
em nossa Carta Magna. 5. Apelação provida. (TRF 1ª Região, AC 0025146-57.2009.4.01.3300 /
BA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, QUINTA TURMA, e-
DJF1 p.757 de 16/11/2012)

 

A legitimidade da Defensoria Pública para a tutela coletiva foi fortalecida na Lei Complementar n. 80/94 que,
alterada pela Lei Complementar n. 139/2009, prevê, dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, “exercer a defesa
dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma
do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal” e, também, “promover ação civil pública e todas as espécies de ações
capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da
demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes” (art. 4ª, VII e VIII, LC 80/94).

Hoje, a legitimidade da Defensoria Pública para a ação civil pública em defesa dos hipossuficientes é
amplamente reconhecida nos tribunais, não se exigindo que todos os possíveis afetados pela decisão sejam
hipossuficientes, sob pena de esvaziamento da função institucional. Exige-se, apenas, que dentre os possíveis afetados pela
decisão judicial, haja um grupo de pessoas hipossuficientes.

É nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
 

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA
DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985,
ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS E
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. EFETIVIDADE DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. § 3º DO ART. 1.013 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União - DPU em desfavor
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do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando afastar a exigência prevista no § 3º do art.
126 da Lei 8.213/91, que prevê a renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto, nas hipóteses em que o segurado ou contribuinte
ajuíze ação que tenha por objeto o mesmo pedido sobre o qual versa o processo administrativo
importa.
2. O julgado indeferiu a petição inicial com suporte no art. 295, II, do antigo CPC, extinguindo o
feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa ad causam, sob o fundamento de que não
houve demonstração da "condição de necessitados dos segurados da Previdência Social".
3. Reza o art. 134 da Constituição Federal que a Defensoria Pública é instituição "permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos
e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados,"
4. Não há necessidade de que haja comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de
situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública, sob pena de ofensa ao princípios
norteadores da Defensoria Pública. Precedente: (ADI 3943, Relator (a): Min. Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, Julgado em 07/05/2015, Acórdão Eletrônico Dje-154 Divulg 05-08-2015 Public 06-
08-2015)
5. A Corte Suprema no julgamento do RE 733433, da Relatoria do Ministro Dias Tóffoli, Tribunal
Pleno, perfilhou entendimento no sentido de que "a DefensoriaPública tem legitimidade para a
propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e
coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas". RE 733433, Relator(A): Min. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado Em 04/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito
Dje-063 Divulg 06-04-2016 Public 07-04-2016.
6. Considerando que o feito foi extinto prematuramente com o indeferimento da inicial, incabível a
aplicação do § 3º do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil.
7. Apelação provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem
para o regular processamento do feito.
(grifo nosso) (TRF 1ª Região, Processo Numeração Única: 0012804-32.2010.4.01.3800 AC
2010.38.00.005328-7 / MG; APELAÇÃO CIVEL Relator JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY
FONSECA (CONV.) Órgão SEGUNDA TURMA Publicação 22/07/2016 e-DJF1 Data Decisão
06/07/2016)
 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 5º, INCISO II DA LEI 7.347/85.
ARTS. 5º, LXXIV E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação civil pública, disciplinada pela Lei 7.347, de 24/7/1985, foi introduzida no ordenamento
jurídico com o objetivo de reprimir ou de prevenir danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e a direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por
infração à ordem econômica e à economia popular, ou à ordem urbanística, podendo culminar com
a condenação do responsável pelo dano ao pagamento de dinheiro ou ao cumprimento de obrigação
de fazer ou de não fazer.
2. Com a edição da Lei 11.448, de 15/1/2007, foi alterada a redação do artigo 5º da referida Lei
7.347/85 para incluir a Defensoria Pública no rol dos legitimados para propor ação civil pública.
3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade do referido dispositivo legal,
ao fundamento de ausência de prejuízo institucional ao Ministério Público pelo reconhecimento
da legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública (ADI 3943/DF,
Rel. Ministra Carmén Lúcia, Pleno, DJ de 6.8.2015).
4. Nos termos do art. 134 da Constituição Federal, "a Defensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição
Federal".
5. O inciso II do art. 5º da Lei 7.347/85 deve ser interpretado em harmonia com o art. 134 da CF,
que delimita a atuação da Defensoria Pública.
6. No caso dos autos, a Defensoria Pública pretende que seja excluída a exigência constante do
Edital nº 02/2010, referente ao Concurso Público para Técnico Administrativo da IFTO,
relacionada aos candidatos ao cargo de Assistente em Administração e Auxiliar de Biblioteca, de
que comprovem experiência profissional de 12 (doze) meses como requisito para a inscrição no
certame e investidura no cargo.
7. Em recente julgado, ainda não publicado, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (RE 733.433/MG),
o egrégio Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que
"a Defensoria tem legitimidade ativa para propor ação civil pública na defesa dos hipossuficientes
mesmo quando extrapolar direitos ou interesses por ela tutelados", e tal legitimidade se estabelece
mesmo nos casos em que haja possíveis beneficiados não necessitados.
8. Ainda segundo o STF, "estando presentes interesses individuais ou coletivos da população
necessitada, haverá a legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura
da ação civil pública, mesmo nas hipóteses em que extrapolar esse público, ficando claro que,
quando extrapolar, a execução individual será limitada aos necessitados".
9. Apelação a que se dá parcial provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos
ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
(Grifo nosso)  (TRF 1ª Região, Processo Numeração Única: AC 0013062-94.2010.4.01.4300 / TO;
APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES Órgão QUINTA
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TURMA Publicação 02/06/2016 e-DJF1 Data Decisão 02/03/2016)
 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIDA LEGITIMIDADE ATIVA DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E
COLETIVOS. PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO STJ E STF. CONCURSO PÚBLICO.
LIMITE DE IDADE. FORÇAS ARMADAS. RE 600.885/RS. VALIDADE DOS CERTAMES
ANTERIORES A 31/12/2012.
I - Conforme assentado pelo e.STF na ADI 3943 ao julgar constitucionais as alterações promovidas
pela lei 11.448/2007 na lei 7.347/85 (lei de ação civilpública) e pela Lei Complementar 132/2009 na
Lei Complementar na Lei Complementar 80/1994 (lei orgânica da defensoria pública)
assiste legitimidade ativa à Defensoria Pública na tutela dos interesses difusos e coletivos dos
hipossuficientes. No mesmo sentido, o STJ: REsp 1.275.620/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe
05/03/2012.
II - Entendimento reforçado com a Emenda Constitucional 80/2014 que fez constar expressamente
no art. 134 da Constituição a atribuição da DefensoriaPública na tutela de direitos difusos e
coletivos.
III - Subsiste legitimidade ativa ad causam à Defensoria Pública em ações coletivas quando a
existe possibilidade concreta de amplo beneficiamento das camadas mais carentes da sociedade
na ampliação do acesso aos cargos públicos, razão pela qual, ainda que indiretamente, há
interesse de hipossuficiente a ser resguardado.
IV - Hipótese dos autos em que se questiona a legalidade da imposição de limite de idade aos
candidatos ao Exame de Admissão aos Estágios de Adaptação à Graduação de Sargento da
Aeronáutica e Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica.
V - O e.STF decidiu no RE 600.885/RS pela ilegalidade dos limites etários para concursos das
Forças Armadas estipulados por decreto, reafirmando o entendimento que disposições
discriminatórias devem ter amparo legal, contudo, modulou os efeitos de decisão e, em nome da
segurança jurídica, manteve a validade dos certames realizados até o dia 31/12/2012.
VI - Apelação parcialmente provida, legitimidade ativa
da Defensoria Pública reconhecida. Ação julgada prejudicada por perda de objeto.
(Grifo nosso) (TRF 1ª Região, Processo Numeração Única: AC 0004913-30.2010.4.01.4100 / RO;
APELAÇÃO CIVEL Relator DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN Órgão
SEXTA TURMA Publicação 17/05/2016 e-DJF1 Data Decisão 09/05/2016)
 
Ademais, ainda que fosse rejeitado o argumento de que é desnecessário que absolutamente todos os
potenciais afetados pela decisão sejam economicamente necessitados para assentar a legitimidade
ativa da Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o termo
"necessitado" deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo não só o necessitado no aspecto
econômico, mas também o necessitado/hipossuficiência no espectro jurídico em geral:
 
"PROCESSUAL   CIVIL.   ADMINISTRATIVO.   AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO
ESPECIAL.   CÓDIGO   DE  PROCESSO  CIVIL  DE  2015.  APLICABILIDADE. SERVIDORES
PÚBLICOS MILITARES. CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. AÇÃO CIVIL   PÚBLICA.  
INTERESSES   DIFUSOS,  COLETIVOS  OU  INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 
LEGITIMIDADE  ATIVA  DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE  DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. CONCEITO DE NECESSITADO. CONCEPÇÃO 
AMPLIATIVA  PARA  ABRANGER OS HIPOSSUFICIENTES JURÍDICOS. PRECEDENTE 
DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. 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. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II  -  O  Supremo 
Tribunal  Federal,  ao  julgar a ADI n. 3.943/DF, declarou  a  constitucionalidade do art. 5º, II, da
Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 11.448/07, consignando ter a Defensoria Pública 
legitimidade  para  propor  ação civil pública em defesa de direitos difusos, coletivos, e individuais
homogêneos. III  -  O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os requisitos legais  para  a 
atuação  coletiva  da  Defensoria  Pública, encampa exegese  ampliativa da condição jurídica de
"necessitado", de modo a possibilitar  sua  atuação  em relação aos necessitados jurídicos em
geral, não apenas dos hipossuficientes sob o aspecto econômico. Caso concreto que se inclui no
conceito apresentado. IV  -  A  Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido." (STJ, AgInt no REsp 1510999 / RS
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0008000-1 Relator(a) Ministra REGINA
HELENA COSTA (1157) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 08/06/2017
Data da Publicação/Fonte DJe 19/06/2017)

A presente ação pública, visa a tutelar direito difuso, pois envolve não apenas o direito de todos os civis que
encontram-se na fila de UTI no Distrito Federal, mas igualmente de todos que vierem nela ingressar. São, portanto,
indeterminados todos os que vierem a ser beneficiados pelo provimento jurisdicional.

Por tudo isso, resta clara a legitimidade da Defensoria Pública da União para a propositura da ação civil
pública em comento.

 

IV - DO DIREITO
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1) DA NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – POLÍTICAS PÚBLICAS
 

Prima facie, tem-se que é amplamente admitida a atuação do Poder Judiciário com vistas a assegurar os
direitos previstos em lei, principalmente na Constituição da República, tanto mais aqueles que se revestem de caráter
fundamental, como o direito à saúde e à vida.

Assim, embora sejam usuais, nas ações que tenham por objeto a realização de tratamento médico ou
fornecimento de medicamento, à alegação, por parte dos entes políticos, de que a atuação do Poder Judiciário para determinar a
implementação de políticas públicas relacionadas a questões relativas ao direito constitucional à saúde, configurariam violação
ao princípio da separação dos poderes, não procedem. Nesse sentido é o entendimento do STF, in verbis:

 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO EM 24.1.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CEMITÉRIOS PÚBLICOS.
EXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO E CLANDESTINIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE
HIGIENE. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO
DE NECRÓPOLE. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o
entendimento deste Tribunal de que 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.2. Agravo regimental a que se nega provimento,
com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, §
11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1014959 AgR, Relator(a): 
Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
089 DIVULG 28-04-2017 PUBLIC 02-05-2017) (grifo nosso)

 
2) DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS - DA
RESERVA DO POSSÍVEL

 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes ao Sistema Único de Saúde –
SUS prevê em seu artigo 2º que:

 

“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 de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de
condições que asseguram o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

 

De igual modo, a Constituição Federal também prevê em seus artigos 5º, 6º, e 196º, os direitos fundamentais à
vida e à saúde. In verbis:

 

“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 (...)”(grifo nosso)
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (grifo
nosso)
 “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 igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.” (grifo nosso)

 

Destarte, depreende-se dos artigos supracitados, que o Estado, no fomento de suas políticas públicas voltadas a
promoção da saúde, tem o dever de prover, principalmente as pessoas economicamente hipossuficientes, os meios necessários
ao seu pleno exercício.

De igual modo, há de se ver que, quando os artigos supramencionados fazem menção ao vocábulo “Estado”,
referem-se à acepção lato sensu, usada para designar os poderes públicos, abrangendo, portanto, a União, os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal. Assim, se o sistema é único, a responsabilidade dos entes da Federação é solidária.
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Não há, pois, que se falar em quinhão de responsabilidade da União, do Distrito Federal, do Estado e do
Município no fornecimento gratuito dos meios necessários à garantia da saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido. Vejamos:

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer
um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado
em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG
13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )” (grifo nosso)

 

Nesta esteira, a possibilidade de melhor qualidade de vida da paciente, impõe o deferimento da pretensão, de
modo que “O Estado não pode, a pretexto do descumprimento de seus deveres institucionais, esconder-se sob o manto da
"reserva do possível", pois essa não se presta como justificativa para que o Poder Público se exonere do cumprimento de
obrigações constitucionais, principalmente aquelas que se referem aos direitos fundamentais da pessoa humana”.
(AGRSLT-14174-68.2008.4.01.0000, Desembargador Federal Presidente Jirair Aram Migueriam, Corte Especial, DJ de
26.2.2010)

Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

 

“ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE
EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS –
MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA
RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar
condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o
Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar
que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos
direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos
sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, 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. 3. In casu,
não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos,
seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no
sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária
da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação
para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe
21/06/2010)” (grifo nosso)
 
“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA 83/STF. ALTO
CUSTO. ENFOQUE CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL E NORMAS FINANCEIRAS.
REEXAME DE PROVAS. 1. 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. 2. Com relação à responsabilidade do município no fornecimento de
medicamentos de alto custo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob o
enfoque eminentemente constitucional, ao entender que o direito à saúde decorre do princípio da
dignidade da pessoa humana. Competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Quanto à alegação
baseada na reserva do possível e no descumprimento de normas financeiras, o Tribunal a quo
deixou claro que, na hipótese dos autos, não ocorre a inviabilidade financeira.Modificar o
acórdão, nesse aspecto, demanda o reexame das provas dos autos. Súmula 7/STJ. 4. Registre-se, por
fim, que o reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o sobrestamento do
julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Agravo
regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 681.618/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015)” (grifamos)

 

3)  DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DECORRENTE DA INSUFICIÊNCIA DOS ESFORÇOS
ESTATAIS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES NO DISTRITO FEDERAL.
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O Estado de Coisas Inconstitucional ocorre quando se verifica a existência de um quadro de violação

generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, causado pela inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades
públicas em modificar a conjuntura, de modo que apenas transformações estruturais da atuação do Poder Público e a atuação de
uma pluralidade de autoridades podem alterar a situação inconstitucional (CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. O Estado
de Coisas Inconstitucional e o litígio estrutural. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-set-01/carlos-campos-estado-
coisas-inconstitucional-litigio-estrutural).

Segundo aponta Campos, para reconhecer o estado de coisas inconstitucional, exige-se que estejam presentes
as seguintes condições: a) vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de
pessoas; b) prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia e promoção dos direitos;
e c) a superação das violações de direitos pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo
mudanças estruturais, que podem depender da alocação de recursos públicos, correção das políticas públicas existentes ou
formulação de novas políticas, dentre outras medidas; e d) potencialidade de congestionamento da justiça, se todos os que
tiverem os seus direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciário.

O Estado de Coisas Inconstitucional gera um “litígio estrutural”, ou seja, existe um número amplo de pessoas
que são atingidas pelas violações de direitos. Diante disso, para enfrentar litígio dessa espécie, cumpre ao Judiciário fixar
“remédios estruturais” voltados à formulação e execução de políticas públicas, o que não seria possível por meio de decisões
mais tradicionais. O Judiciário não tem outra saída senão adotar uma postura de ativismo judicial estrutural diante da omissão
dos Poderes Executivo e Legislativo.

O reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional é uma técnica que não está expressamente prevista na
Constituição ou em qualquer outro instrumento normativo e, considerando que "confere ao Tribunal uma ampla latitude de
poderes, tem-se entendido que a técnica só deve ser manejada em hipóteses excepcionais, em que, além da séria e generalizada
afronta aos direitos humanos, haja também a constatação de que a intervenção da Corte é essencial para a solução do gravíssimo
quadro enfrentado. São casos em que se identifica um “bloqueio institucional” para a garantia dos direitos, o que leva a Corte a
assumir um papel atípico, sob a perspectiva do princípio da separação de poderes, que envolve uma intervenção mais ampla
sobre o campo das políticas públicas", conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Medida Cautelar na ADPF
n. 347 (Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015).

Conforme destaca Campos,
“A superação dessas violações de direitos exige a expedição de remédios e ordens dirigidas não apenas a um órgão, e sim a uma
pluralidade destes — são necessárias mudanças estruturais, novas políticas públicas ou o ajuste das existentes, alocação de recursos etc.
Importante assinalar que, ante o reconhecimento da complexidade da situação, a corte não mais se dirige a resolver problemas
particulares, a assegurar direitos específicos de demandantes, e sim a proteger a dimensão objetiva dos direitos fundamentais em jogo.
A corte se encontra diante da figura do “litígio estrutural”, que é caracterizado pelo alcance a número amplo de pessoas, a várias
entidades e por implicar ordens de execução complexa. Para enfrentar litígio da espécie, juízes constitucionais acabam fixando
“remédios estruturais”, voltados ao redimensionamento dos ciclos de formulação e execução de políticas públicas, o que não seria
possível por meio de decisões mais ortodoxas.
Ao adotar tais remédios, cortes cumprem dois objetivos principais: superar bloqueios políticos e institucionais, e aumentar a deliberação
e o diálogo sobre causas e soluções do Estado de Coisas Inconstitucional. Cortes engajam em uma espécie de ativismo judicial
estrutural, justificado, no entanto, pela presença de bloqueios políticos e institucionais. O Estado de Coisas Inconstitucional é sempre o
resultado de situações concretas de paralisia parlamentar ou administrativa sobre determinadas matérias. Nesse cenário de falhas
estruturais e omissões legislativas e administrativas, a atuação ativista das cortes acaba sendo o único meio, ainda que longe do ideal em
uma democracia, para superar os desacordos políticos e institucionais, a falta de coordenação entre órgãos públicos, temores de custos
políticos, legislative blindspots, sub-representação de grupos sociais minoritários ou marginalizados. (CAMPOS, Ob. Cit.).
 

No que tange ao Estado de Coisas Inconstitucional da Saúde Pública, a Procuradora do Ministério Público de
Contas do Estado de São Paulo, Dra. Elida Graziane Pinto, publicou na série de artigos intitulados Futuros do Brasil Ideias para
Ações, a série Estado de Coisas Inconstitucional na Política Pública da Saúde Brasileira, a qual retrata a problemática, as
soluções propostas para os problemas, agentes envolvidos nos processos, bem como as estratégias de solucionar tais problemas.

De acordo com a Procuradora, a problemática resta evidenciada, mormente, pela fragilização das garantias
procedimentais de exercício sistêmico do direito à saúde, bem assim pela lacuna normativa no tocante à responsabilidade
orgânica e financeira dos estes federativos no que tange à determinação Constitucional de o Estado prover o direito à saúde a
todos:

A inefetividade do direito à saúde no Brasil está estruturalmente vinculada ao quadro histórico de
descumprimento e fragilização das garantias procedimentais que o amparam, desde seu destacado
assento em nosso pacto constituinte. Do ponto de vista da Constituição de 1988, o direito
fundamental à saúde não só é dever do Estado, como também se encontra amparado por duas
espécies de garantia institucional: a orgânica e a financeira.

Ao direito de que trata o art. 1961 corresponde, portanto, seus instrumentos de consecução,
igualmente exigíveis na forma das garantias inscritas no art. 1982, ambos do texto constitucional.
Dito de outro modo, a maneira como o Estado brasileiro foi incumbido de assegurar direito à saúde
pressupõe, organicamente, um sistema único (SUS) orientado pelas diretrizes de universalidade,
integralidade, descentralização e participação da comunidade, assim como impõe (impunha?)
custeio fixado em bases minimamente proporcionais em face do volume das receitas
governamentais.
Ocorre, contudo, que tanto a organização da atuação estatal na forma do SUS, quanto o
financiamento das ações e serviços públicos de saúde estão submetidos a um paulatino processo de
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degradação, em prol de uma pretensa focalização da política pública nos mais pobres, com o
deliberado fomento ao mercado da saúde suplementar. Ao arrepio do art. 199, §1º da CR/88, parece
estar em curso uma série de medidas que tendem à inversão entre o que é universal e o que é
complementar na assistência à saúde prestada pelo Estado.
A fragilidade em comento resulta de uma série de atos e omissões que repercutem, dentre outras
consequências, na acintosa falta de definição clara das responsabilidades federativas de cada qual
dos entes políticos e no adensamento das demandas ao Poder Judiciário, sobretudo individuais, que
clamam pela eficácia imediata do direito fundamental à saúde.
Dada a complexidade e o caráter estrutural do problema, cabe situá-lo devidamente na mitigação
tergiversadora das garantias institucionais do direito à saúde, sob encargo do poder público, já que a
revogação direta desse direito seria, a toda evidência, não só francamente inconstitucional, como
também politicamente impossível. Eis a razão pela qual importa conceber em outro patamar o
enfrentamento da desconstrução do arranjo orgânico-federativo, bem como o processo avançado de
desfinanciamento do SUS para traçarmos alguma possibilidade de linha de resolução desse quadro.
A título de exemplo, vale lembrar que o Tribunal de Contas da União abordou detidamente a
dimensão da governança federativa do SUS nos autos do TC 027.767/2014-0, de onde resultou o
Acórdão 2888/2015, que recomendou ao Ministério da Saúde a apresentação de plano de ação, com
cronograma de execução, a fim de:
1. promover discussão na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para regulamentar os critérios
legais para o rateio dos recursos federais vinculados à saúde, nos termos do art. 17 da Lei
Complementar 141/2012 e do art. 35 da Lei 8.080/1990, com a possibilidade de redefinição das
competências federais, estaduais e municipais no âmbito do SUS, observando as seguintes diretrizes:
a) integrar os incentivos financeiros oferecidos pelo Ministério da Saúde, de modo a reduzir o
excesso de normas atualmente existentes nas transferências financeiras federais;
b) detalhar de maneira suficiente as competências nos três níveis de governo, de modo a evitar
sobreposições de responsabilidades e a possibilitar a identificação precisa das responsabilidades
executivas e financeiras de cada ente em relação às ações e dos serviços de saúde;
c) considerar as fragilidades técnicas e financeiras da maior parte dos municípios brasileiros;
2. promover discussão na CIT para reavaliar o modelo do Contrato Organizativo da Ação Pública da
Saúde (COAP), a fim de propor medidas legais que possam estabelecer sanções para a União e os
estados no caso de inadimplemento de responsabilidades assumidas;
3. definir o diagnóstico sobre as necessidades de saúde, elaborado a partir do Mapa da Saúde, como
referência prioritária para as emendas parlamentares relativas a recursos vinculados à saúde;
4. adotar medidas para aperfeiçoar a orientação aos municípios e estados sobre o processo de
regionalização, assim como para organizar o apoio técnico e financeiro à regionalização e à
implementação do Coap, de modo que esse apoio seja estável e contínuo;
5. estruturar processo de gestão de riscos da implementação do Coap nas regiões de saúde
brasileiras.
A despeito da relevância do diagnóstico feito pelo TCU no Acórdão 2888/2015, o Ministério da
Saúde e mesmo as demais instâncias deliberativas do SUS (como a Comissão Intergestores
Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde) ainda não conseguiram formular de modo consolidado,
com segurança jurídica e clareza, os critérios de rateio e as responsabilidades de cada ente, a que se
refere o art. 198, §3º, II da Constituição de 1988 e o art. 17 da Lei Complementar nº 141/2012.
As lacunas normativas se somam ao contexto de regressividade na participação federal no volume
total de recursos públicos vertidos ao SUS, que remonta à diferença de critério para a União em seu
piso de custeio, tal como foi estabelecida pela Emenda Constitucional 29/2000 e agravada pelas
Emendas 86/2015 e 95/2016. A bem da verdade, o Governo Federal nunca teve seu regime de gasto
mínimo em ações e serviços públicos de saúde fixado da mesma forma que o dos entes
subnacionais, o que justifica – em parte – o subfinanciamento da saúde pela União. Tal cenário, ao
lado dos falseamentos de aplicação mínima feitos por alguns Estados, tem acarretado uma
sobrecarga de custeio para os municípios em face das demandas judiciais e sociais pela efetividade
do direito à saúde.
Assim fixada preliminarmente a compreensão do panorama conflituoso em que a política pública de
saúde se insere no país, cabe extrair consequências de tal leitura normativa, que se ampara e busca
ser aderente à integridade do nosso ordenamento, quiçá a título de alguma proposta de solução.
Trata-se, portanto, de uma leitura sistêmica a partir do texto permanente da Constituição da
República e não uma análise fragmentada, como tem sido falseado em soluções alegadamente
excepcionais e provisórias no seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Definido o problema nos termos supra, são destacadas possíveis soluções (...)
Diante da fragilização das garantias procedimentais de exercício sistêmico do direito à
saúde, impõe-se a todos nós reorientar, tanto quanto possível, a análise acerca do controle da sua
ineficácia para o campo da “macrojustiça”, ao invés da persistência unívoca na trajetória das
demandas individuais que chegam ao Poder Judiciário em quantidade e volume de repercussão
orçamentária significativos. (...) A larga escala e a reiteração, por vezes, míope de respostas pontuais
não retroalimenta o planejamento, tampouco corrige os erros da execução orçamentária e da gestão
do SUS. Assim, o enfrentamento tópico e posterior dos sintomas, sem correção das causas do mal-
estar, acaba por agravar a avaliação ampla acerca do mau funcionamento da política pública de
saúde com um todo. É preciso, porém, reconhecer a dificuldade na transição da “microjustiça” das
demandas individuais, como já assinalara o Ministro Gilmar Mendes no âmbito do paradigmático
julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 no STF, para a “macrojustiça” do controle
sobre o arranjo orgânico-federativo do SUS e seu custeio constitucionalmente adequado. As vias
ordinárias de questionamento judicial não parecem aptas ao desafio do controle estrutural da série
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histórica de omissões e ações do Poder Público que implica a fragilidade orgânica do SUS e o seu
desfinanciamento paulatino no federalismo brasileiro. Ainda que reconheçamos a existência de
algumas ações estratégicas no âmbito da tutela coletiva e do controle concentrado de
constitucionalidade que merecem acompanhamento por tangenciarem em alguns dos aspectos acima
aventados, nenhum fluxo atual de controle se apresenta como suficiente para sequer designar, no
senso comum, a origem do problema. É preciso – antes de mais nada – diagnosticar a extensão e a
complexidade do problema, para, na sequência, dar-lhe nome e buscar seu enfrentamento estrutural,
para além dos arremedos contingentes. Nesse contexto é que propomos, como uma rota de
ampliação do debate, o ajuizamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal de uma arguição de
descumprimento de preceito fundamental – ADPF – que questione o “Estado de Coisas
Inconstitucional” na política pública de saúde do país. Vale lembrar que tal instituto foi trazido como
via de solução excepcional da experiência constitucional colombiana, para aplicação ao caso do
sistema prisional brasileiro nos autos da ADPF 34714. (...) A detecção e formal decretação de um
global estado de coisas de determinada política pública como inconstitucional não só situa o
problema em seu devido patamar estrutural, como também reconhece que as medidas necessárias à
sua resolução devem levar em conta “uma multiplicidade de atos comissivos e omissivos dos
Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, incluídos os de natureza normativa,
administrativa e judicial.” No caso do direito fundamental à saúde, parece-nos ser inadiável o
diagnóstico do Estado de Coisas Inconstitucional quanto à fragilidade e à descontinuidade das
políticas públicas que deveriam lhe assegurar efetividade, até para que se evidenciem impasses e
omissões históricas na federação brasileira, bem como para que sejam implementadas rotas de
pactuação intergovernamental que não sejam preteridas ou fraudadas. Sem o reconhecimento da
omissão estrutural do Estado quanto ao arranjo federativo do SUS e ao seu financiamento adequado,
ao nosso sentir, não se viabilizará alternativa possível para fazer face ao “quadro de violação
massiva e persistente” do direito fundamental à saúde, “decorrente de falhas estruturais e falência de
políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa,
administrativa e orçamentária”.
A partir desse enfoque, definiu-se os agentes a serem envolvidos nesse processo, quais sejam:
órgãos do Poder Judiciário, sociedade, agentes que trabalham na base do SUS.
O debate sobre o Estado de Coisas Inconstitucional da política pública de saúde no Brasil não
envolve tão somente o Supremo Tribunal Federal e os órgãos de justiça que nessa instância
interagem. Para que não seja apenas mais uma demanda judicial a aguardar apreciação da Corte
Constitucional é preciso criar um razoável grau de consenso sobre a insustentabilidade da situação
de violação massiva do direito fundamental à saúde no país, cuja resolução reclama alternativa
melhor do que a multiplicação desordenada de demandas judiciais ou, mesmo, a proposta de “planos
de saúde acessíveis” titularizada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Em um esforço de dar continuidade ao debate promovido pelo Movimento Saúde +10, é preciso
mobilizar a sociedade, todos os agentes públicos que trabalham na base do SUS, bem como o
controle social. Tanto a judicialização focada em demandas individuais, quanto a proposta de plano
de saúde acessível oferecem respostas pontuais tendentes – no médio prazo – a agravar o risco de
desmantelamento do caráter universal do SUS. É preciso que façamos a rota inversa do Movimento
Saúde +10, de modo que, ao invés de alterar a Constituição de 1988, busquemos, no atual cenário,
afirmar o seu alcance protetivo da política pública em toda a sua “macrojustiça” constitucional.
Nesse diapasão, propõe estratégias calcadas no tripé 1) da como a forma limitada como tem sido
interpretado o dever de gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) previsto no art.
198 da Constituição; 2) estabilidade e segurança temporal dos repasses de recursos; 3) efetividade
das responsabilizações cabíveis em caso de descumprimento do piso de aplicação em ações e
serviços públicos de saúde, sobretudo no tocante à União, em relação à qual, sequer, há sanção pelo
descumprimento de seu mister constitucional de provedor e garantidor do serviço público de saúde.
Mas para quais problemas (pedidos) o STF seria chamado a dar uma resposta abrangente, fixando a
interpretação de preceitos fundamentais que permitiriam que nós avançássemos rumo a uma rota de
construção da “macrojustiça” da saúde? O primeiro deles reside na forma limitada como tem sido
interpretado o dever de gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) previsto no art.
198 da Constituição. Consideramos ser necessária a fixação do preceito de que o piso constitucional
não é apenas uma equação matemática que vincula determinado volume de recursos a um conjunto
aleatório de despesas. Há conteúdo e finalidades substantivas a serem cumpridos por meio do dever
de aplicação mínima de recursos em saúde, dentro de um arranjo federativo que prima pela redução
das disparidades regionais e pelo rateio equilibrado das responsabilidades e receitas entre os entes.
Para fins do art. 196 e de toda a governança federativa do SUS, é imprescindível que haja o rateio
federativo dos recursos com o enfoque do art. 198, §3º, II (progressiva redução das disparidades
regionais), o que, por seu turno, foi parcialmente regulamentado no art. 17, §1º da LC 141/2012. Daí
é que emerge a pactuação das obrigações e responsabilidades de cada ente da federação no SUS por
meio da Comissão Intergestores Tripartite e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, como
primária fonte do que deveria ser o conteúdo material do piso em ações e serviços públicos de saúde,
ao que se somam os planos previstos na legislação sanitária. O problema é que o pactuado, do ponto
de vista da rede de serviços já contratados no âmbito do SUS, dos repasses fundo-a-fundo e dos
programas para fins de transferências voluntárias, tem excedido, em valores monetários, o piso
federal estritamente contábil-formal. Daí porque o Governo Federal tem se negado historicamente a
cumprir as regras já estabelecidas de incentivos, tem deixado de fazer correção monetária dos
valores de referência dos programas (não só da tabela SUS) e até mesmo tem atrasado repasses. Se a
União pactuou na CIT e gerou compromissos federativos com os entes subnacionais, ela tem de
cumprir tal pactuação, ainda que, eventualmente, venha a ser formalmente excedente ao piso, sob
pena de lesão ao dever de gasto mínimo material e ao pacto federativo. O mesmo raciocínio se
aplica a alguns dos Estados que não cumprem o pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
Cabe, pois, reiterar que precisamos fixar o regime jurídico do dever de aplicação em saúde dado
pelo art. 198 da Constituição, referido ao cumprimento das obrigações legais e constitucionais de
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fazer na consecução do art. 196 e do Sistema Único de Saúde a que se referem os artigos 198 e 200,
para além da estrita contabilização formal do piso em seu aspecto matemático. O segundo preceito
fundamental que precisamos invocar reside na estabilidade e segurança temporal dos repasses de
recursos. O cumprimento tempestivo dos pisos em saúde e educação em repasses mensais
proporcionais à receita efetivamente arrecadada deve ser assegurado conforme o mesmo rito dos
duodécimos que amparam a autonomia financeira do Judiciário, Legislativo e Ministério Público. É
importante assegurar tal entendimento para evitar que a execução orçamentária do piso em saúde
seja adiada e frustrada mediante a adoção de artifícios contábeis no manejo do art. 24, II e §1º da LC
141/2000. (...) Só a União tem rolado, nos últimos exercícios, quase 15% do seu piso em ações e
serviços públicos de saúde em restos a pagar, alguns dos quais pendentes de pagamento desde 2003.
Tal cenário decorre da deliberada estratégia de execução orçamentária adotada pela área econômica
do Governo Federal de disponibilizar recursos para empenhos em valores muito próximos do piso,
como se a regra de aplicação correspondesse a um teto de despesas com ASPS. Vale lembrar que o
piso da saúde não pode ser sujeito a contingenciamento (art. 9º, §2º da LRF e art. 28 da LC
141/2012), ainda que sob a falseada sujeição à programação financeira (art. 8º da LRF). (...)
Interessante notar que a União tem mantido, ano após ano, restos a pagar pendentes de
processamento desde 2003, para não ter de cancelá-los e compensar proporcionalmente o quanto
deixou de aplicar no seu piso em saúde. Ainda que haja falhas, de fato, nas prestações de contas de
repasses feitos a Municípios, a União se esquiva de promover o devido cancelamento e compensar o
saldo deficitário no montante correspondente do que fora computado em anos anteriores dentro do
piso em saúde. Até que, em 2016, tal estratégia abusiva culminou com déficit real de aplicação pela
União quanto ao piso federal em saúde, como denunciado por Francisco Funcia e por esta articulista
ao TCU e ao MPF. Não é sem razão que os atrasos recorrentes da execução orçamentária e a própria
insuficiência dos repasses federativos no âmbito do SUS (por força do descumprimento do pactuado
na CIT) têm imposto o fechamento de milhares de leitos e a desestruturação dos hospitais 100%
SUS, a despeito da Portaria 2.617/2013 do Ministério da Saúde (que havia regulamentado prazos
máximos de pagamento por tais serviços). A própria falta de correção monetária da tabela SUS e dos
incentivos/programas pactuados pela União com os entes subnacionais e com a rede de prestadores
de serviços credenciados ao SUS decorre desse impasse no custeio. (...) Por fim, o terceiro e
estrutural preceito fundamental deve se voltar para a efetividade das responsabilizações cabíveis em
caso de descumprimento do piso de aplicação em ações e serviços públicos de saúde. A esse
respeito, vale lembrar que a União não tem previsão de qualquer sanção a respeito do seu
descumprimento, já que a pena de suspensão de transferências voluntárias e condicionamento das
transferências obrigatórias, por óbvio, a ela não se aplica, como se lê no Decreto 7.827/201226.
Mesmo em relação aos estados inadimplentes, não têm sido aplicadas as suspensões cabíveis.
Precisamos retomar a perspectiva da responsabilidade solidária que o STF tem afirmado no regime
de rateio federativamente equilibrado no âmbito do SUS quanto às obrigações de despesa e aos
recursos públicos, para avançar no controle das omissões quanto ao repasse suficiente de recursos e
ao efetivo cumprimento das atribuições de cada qual dos entes políticos nas regiões de saúde,
cumprimento o plano setorial e ascendente que informa tal política pública. Sobre tal viés, a previsão
do art. 160, parágrafo único da Constituição de retenção de transferências obrigatórias para
assegurar quitação da dívida e o piso da saúde precisa ser lida sistêmica e conjugadamente. São
ambos os incisos regimes muito claros de prioridade orçamentária, mas o inadimplemento da dívida
opera efeitos para fins de retenção do FPE e FPM imediatamente no mês posterior e até assunção de
responsabilidade subsidiária da União pelas dívidas dos entes subnacionais com instituições
internacionais, dada a sua condição de garantidora; enquanto o descumprimento do piso da saúde
deixa consumar 12 meses de inadimplência, com risco de descontinuidade do serviço público, sem
que haja qualquer garantia ou mecanismo de responsabilidade que assegure a manutenção dos
serviços pactuados federativamente na CIT e contratados na rede SUS. Atualmente os casos dos
estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, por exemplo, são emblemáticos do
risco de desestruturação do SUS por déficit de aplicação dos governos estaduais e severa omissão
federal, até mesmo quanto à hipótese de intervenção correspondente. Uma interpretação
constitucionalmente adequada desse impasse reclama que a União mantenha a continuidade das
ações e serviços públicos de saúde, assumindo o custeio faltante (papel de garantidora também desse
passivo, em rota de encampação do objeto para que o cidadão não fique refém do colapso do SUS,
sob pena de responsabilidade objetiva do Estado por omissão). Na sequência, o Governo Federal
poderá, em regresso, cobrar tal déficit de aplicação por ela coberto em moldes análogos ao das
dívidas dos entes subnacionais com organismos internacionais. (...) Se não avançarmos sobre as suas
causas estruturais, continuaremos a insistir em soluções míopes e parciais sobre os sintomas de
tamanho desarranjo federativo na efetividade e equidade do direito à saúde. Desde o julgamento da
STA 175, quando houve a primeira audiência pública27 sobre judicialização da saúde no STF em
abril e maio de 2009, nossa Corte Constitucional almeja debater o direito à saúde pelo prisma da
“macrojustiça”, o que, por óbvio, passa pela pactuação da governança federativa do SUS, pelo
financiamento constitucionalmente adequado da saúde e pelo regime de responsabilidade quanto ao
descumprimento de ambos. A maturidade do debate culmina com o agravamento do Estado de
Coisas Inconstitucional no SUS, sobretudo diante da EC 95/2016, cujo regime assegurará, a partir de
2018, que o financiamento do direito à saúde será a mera correção monetária das despesas
efetivamente pagas neste ano de 2017, o que se replicará, em tese, para os próximos 20 anos. A
estratégia é lutar pelo enfrentamento das causas da judicialização da saúde, ao invés de remediar
seus sintomas, controlando a fragilidade estrutural da política pública em seu arranjo federativo mal
pactuado e em seu financiamento cada vez mais regressivo, sob pena de severo retrocesso em face
do horizonte proposto de “planos de saúde acessíveis”.

Em que pese os princípios diretrizes dispostos na Lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (Lei nº 8.080/90), tais como “a
universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência” (art. 7, I) ; “a integralidade de assistência”
(art. 7, II); “a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral”(art. 7, III) ; “igualdade da
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assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (art. 7, IV), inúmeras pessoas representadas por casos
reais sofrem com a falta de eficiência e, sobretudo, eficácia desses princípios, posto que estes ficam apenas no papel. Faltam
vagas, faltam materiais, faltam médicos. 

Ao eleger a saúde como Direito Fundamental (art. 7º da CF) o constituinte de 1988 certamente almejava que,
pela força normativa da constituição, tais direitos de fato fossem respeitados pelo Estado ou, quiçá, houvesse um empenho
mínimo que, ao se cumprir o que fora originalmente previsto na Carta Constitucional, o Estado oferecesse um mínimo desse
direito à sua população.

Nossos governantes, muito embora acabem se apoderando dos frutos da função pública que exercem, sem,
contudo, responsabilizarem-se por decisões estranhas ao que determina a Constituição, utilizam-se de argumentos falaciosos e
perversos tal qual o da reserva do possível, como escudo para se recusar a cumprir obrigações prioritárias, como é o papel
constitucional de prover a saúde.

Apenas para corroborar esse estado caótico de omissão inconstitucional no Distrito Federal, importa registrar
que embora o número adequado de leitos de UTI por habitante no Distrito Federal tenha sido definido desde 2015 pelo Tribunal
de Contas do Distrito Federal e Territórios, até a presente data não foi implementado pelo DISTRITO FEDERAL, omissão
inconstitucional essa que foi declarada pelo próprio Poder Judiciário, conforme  deferimento de tutela de urgência pelo
Meritíssimo Juiz Federal Marcelo Albernaz, da 21ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, em ação civil pública
n. 1013037-67.2018.4.01.3400 proposta pela Defensoria Pública da União em parceria com a Defensoria Pública do
Distrito Federal, com o fito de promover essa adequação.
 
4) DO DIREITO AO TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE MILITARES E CIVIS QUANTO AO DIREITO À
SAÚDE E À UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM UM NOTÓRIO ESTADO DE COISAS
INCONSTITUCIONAL. ESTADO DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVO.
 

Em 2020, o Ministério da Defesa empenhou 3,3 bilhões de reais na operação de seu sistema hospitalar. Em
2019, haviam sido empenhados 3,2 bilhões. O grosso do dinheiro serviu para custear unidades de saúde do Exército, e o restante
se dividiu entre Marinha, Aeronáutica e o Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

Além desse orçamento bilionário, a Defesa teve direito a um crédito extra de 531 milhões de reais para o
combate à pandemia, dos quais 511 milhões já foram usados. Parte desses recursos também foi investida em hospitais militares,
como o de Manaus. Outra parte, como mostrado em dezembro (reportagem anexa), foi usada pelo Ministério da Defesa para
comprar camionetes e fazer a manutenção de aviões.

As Forças Armadas têm 42 hospitais militares espalhados por todas as regiões do país. Segundo o Ministério
da Defesa, eles atendem exclusivamente a 1,8 milhão de membros da “família militar” – grupo que compreende os militares da
ativa, inativos, pensionistas, seus dependentes e servidores civis ligados às Forças. Os militares contribuem

Só em 2021, o Ministério da Defesa destinou 3,7 milhões de reais das verbas destinadas à pandemia para
equipar o Hospital das Forças Armadas. Embora o ano tenha apenas começado, esse valor já é seis vezes maior do que os 505
mil reais empenhados em 2020. O hospital serviu ao alto escalão do governo: Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, Eduardo
Pazuello e Augusto Heleno – todos membros da “família militar” – receberam atendimento exclusivo das Forças Armadas
quando foram diagnosticados com Covid, no ano passado.

Embora o  Ministério da Defesa atenha afirmado, por meio de nota, que o percentual de militares da ativa
infectados pela Covid-19 é bastante superior à média nacional e que, por isso, o sistema de saúde das Forças Armadas vêm
operando “no limite de suas capacidades”, tais dados, não são verificáveis, já que pouquíssimos hospitais militares divulgam
informações sobre leitos ocupados, razão ainda maior para que tais leitos de UTI e de enfermaria sejam integrados a
uma central única de regulação, no caso a da SES-DF, no que concerne as estruturas hospitalares militares localizadas
no Distrito Federal.

Além disso, a alegação de que os leitos militares não poderiam ser acessados por civis em um momento
caótico de pandemia não se justifica. Se os leitos integralmente privados, os quais não recebem qualquer recurso público,
fazem parte da Central de Regulação da SES-DF, com maior razão devem fazer parte os leitos de UTI das estruturas
militares federais, os quais são mantidos em grande parte com recursos públicos, principalmente em um cenário de notório
estado de coisas inconstitucional em matéria de saúde no Distrito Federal, o qual já existia antes da pandemia COVID-19 e
com ela foi intensamente agravado.

 
4.1. Do Estado de Necessidade Administrativo.

 
Princípio implícito da Constituição Federal, a noção de um estado de necessidade favorável á administração

(ou administrativo) exsurge da insuficiência do ordenamento jurídico clássico para conter uma crise não prevista no regime
constitucional de crise (Estado de Defesa e Estado de sítio).

È precisamente a situação em que nos encontramos.
Nesse sentido, a legalidade estrita tem como próprio limite a necessidade da Administração (o interesse

GERAL ou PÚBLICO PRIMÁRIO) e seu fim supremo, como o atendimento das necessidades públicas, pois é impossível a
previsibilidade completa de todos os eventos relevantes. Outro fundamento de legitimação da necessidade administrativa
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decorre de se privilegiar a pessoa humana e sua dignidade; de se sobrelevar a fraternidade e a vida humana. Enfim, nas palavras
da professora JULIANA GOMES MIRANDA:

O estado de necessidade administrativa é uma espécie de cláusula habilitadora, com efeitos derrogatórios, suspensivos ou até
criativos, de uma atuação da Administração Pública interventiva e ordenadora na sociedade, não prevista em lei ou contrária a esta,
integrando o conceito de legalidade alternativa, sem prescindir da constatação de circunstâncias excepcionais que clamam por uma
ação urgente e necessária, posto o resguardo do interesse maior sopesado e ponderado

 
Reconhecida tal situação, que entendemos materializada plenamente quando a Justiça passa a

apenas determinar o ingresso de pessoas que precisam de UTI numa fila de regulação com CENTENAS de nomes por absoluta
ausência de vagas reais, não há se falar em estrutura de organização administrativa-militar ou óbice legal a que os leitos de UTI
disponíveis em nosocômios militares possam servir para a salvaguarda de vidas civis. 

Estivesse o país em guerra, por óbvio, toda a estrutura militar deveria apoiar o esforço honroso de
nossas sempre corajosas FFAA, priorizando-as até no atendimento médico face à população que não participa do esforço
de guerra, a fim de que se pudesse vence-la, objetivo maior em tal contexto.

Por conseguinte, lógica e humanidade, não sendo esse o caso, numa PANDEMIA, onde estão na linha de
frente não os militares, mas profissionais de saúde, agentes de segurança e fiscalização, e são vítimas mais comuns idosos,
pessoas com comorbidades e tantos outros grupos vulneráveis, a estrutura militar não só pode, como deve, priorizar o
atendimento coletivo, sendo inconstitucional e irrazoável, no sentido jurídico mais lato das expressões, o discrímen que o
HFA, por exemplo, invocou no ofício anexo a esta ação para negar pedido de apoio de leitos ao Governo do Distrito
Federal - GDF.

 
5) DA INTERPRETAÇÃO DOS REQUISITOS INFRACONSTITUCIONAIS DA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA SEGUNDO OS DITAMES CONSTITUCIONAIS  E INFRACONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À
SAÚDE.
 

A finalidade da Seguridade Social - onde insere-se o dever do estado garantir o direito à saúde -  é remediar ou
ajudar a superar situações que, produzidas por contingências sociais, criam problemas para o indivíduo. É próxima a relação da
finalidade da segurança social com o princípio da imediatidade: para que o socorro seja verdadeiramente efetivo, é preciso que a
ajuda se realize em tempo oportuno, pois do contrário perderia muito do seu valor. Afinal, conforme avisa Alfredo J. Ruprecht

1
,

“Se a resposta não foi imediata, a missão da Seguridade será cumprida de forma deficiente”.
Nos feitos envolvendo a tutela do direito à saúde, a proteção deve operar imediatamente e amparar de pronto a

pessoa agravada por uma contingência social, de maneira a lhe suprir a mais básica das necessidades, sob pena do Estado falhar
na sua missão mais básica, a qual justifica a sua própria concepção e existência: garantir à TODOS o direito a uma vida digna.

Acrescente-se que a tutela antecipada é meio de justa distribuição do ônus da demora no processo, que não
pode ser sempre suportado pelo autor, como preconizava o processo civil clássico. Luiz Guilherme Marinoni

2
 bem assevera que

“A tutela antecipatória constitui o grande sinal de esperança em meio à crise que afeta a Justiça Civil. Trata-se de
instrumento que, se corretamente usado, certamente contribuirá para a restauração da igualdade no procedimento.
Embora Chiovenda houvesse anunciado, com absoluta clareza e invulgar elegância, que o processo deve dar a quem tem
um direito tudo aquilo e exatamente aquilo ele tem o direito de obter, e, ainda, que o processo não deve prejudicar o
autor que tem razão, a doutrina jamais compreendeu, porque não quis enxergar o que se passava na realidade da vida,
que o tempo do processo não é um ônus do autor”.

Trata-se de direito a adequada tutela jurisdicional que deve levar em consideração a natureza fundamental do
direito pleiteado, bem como a situação de presumida urgência do autor, como leciona Luiz Guilherme Marinoni

3
, é “direito a

um processo efetivo, próprio às peculiaridades de pretensão de direito material de que se diz titular aquele que busca a
tutela jurisdicional”.

Sobre a idéia de tutela adequada, aderimos ao alerta muito bem feito pelo Juiz Federal José Antônio Savaris
4
:

“Não é adequado considerar-se o sistema processual como um modelo ideal, como se a porção reservada ao estudioso
fosse descobrir os princípios que informam o sistema, os princípios que influem para que ele seja assim, como se
apresenta. Mais do que entender uma suposta lógica ideal do sistema, deve o investigador sondar eventuais imperfeições
e, no quanto discernir as contradições do modelo jurídico com o senso de justiça em face da realidade, inspirado nos
valores constitucionais mais fundamentais, propor-se a aperfeiçoá-lo em sua expressão instrumental à justiça e à
pacificação social”.

Por essa razão, a doutrina defende a existência de diferentes procedimentos adaptados à natureza do direito e
também à urgência da tutela, como leciona Kazuo Watanabe

5
: “É através do procedimento, em suma, que se faz a adoção

das várias combinações de cognição considerada nos dois planos mencionados, criando-se por essa forma tipos diferentes
de processo que, consubstanciando um procedimento adequado, atendam as exigências das pretensões materiais quanto
à sua natureza, à urgência da tutela, à definitividade da solução e a outros aspectos, além de atender as opções técnicas e
políticas do legislador. Os limites para a concepção de3ssas várias formas são os estabelecidos pelo princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional e pelos princípios que compõem a cláusula do devido processo legal”.

Essas considerações se fazem necessárias porque as normas processuais infraconstitucionais que estabelecem
os requisitos inerentes a tutela antecipada, como todas as leis, devem ser interpretadas em consonância com os dispositivos

Num. 497482889 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE BENEVIDES CABRAL - 06/04/2021 19:40:59
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040619405899300000491677641
Número do documento: 21040619405899300000491677641



06/04/2021 SEI/DPU - 4352294 - Petição

https://sei.dpu.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000004654829&… 15/16

constitucionais, e com o devido temperamento no caso concreto, pois há normas constitucionais que especificam proteção mais
intensa à saúde.

Faz-se oportuno mencionar que o art. 196, da Constituição Federal elenca  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.

Trata-se de ação pela qual se busca tutelar direito de pessoa idosa, a qual tem direito –  à vida, saúde,
alimentação e, sobretudo, DIGNIDADE, interesses que certamente se sobrepõem ao interesse meramente patrimonial da União,
até porque a demora do processo judicial causa parte autora prejuízo muitíssimo maior do que causaria a Fazenda Pública.

Dessa forma, negar ou procrastinar o direito dos civis que encontram-se na fila de UTI da SES-DF, em grave
situação de saúde, de acessar leitos de UTI localizados nas estruturas militares, incorre em flagrante violação ao acesso efetivo
da justiça, indo em contramão aos preceitos das ondas renovatórias no processo civil, como observam os doutrinadores Mauro
Cappelletti e Bryan Garth

6
, “a justiça que não cumpre suas funções dentro de um prazo razoável é, para muitas pessoas,

uma justiça inacessível, ao passo que a demora pode representar , ao final, a denegação da própria justiça.”
Observados os ditames constitucionais e infraconstitucionais, bem como a necessidade de um processo que se

distancie do processo civil clássico, onde o ônus da demora judicial é sempre suportado pelo autor (ainda que seja a parte mais
fraca da demanda, no caso, todos os civis que estejam ou venham a estar na fila de leitos de UTI e de enfermaria no Distrito
Federal), e se aproxime da noção de um processo mais moderno, o qual leva em consideração a natureza do direito objeto de
litígio, bem como a urgência daquele que postula perante o Poder Judiciário, obedecidos os ditames do art. 294 do CPC, a tutela
antecipada se impõe, determinando determinar que a UNIÃO franqueie imediatamente o acesso à SES-DF, de todos os leitos de
UTI localizados no Distrito Federal, notadamente do Hospital das Forças Armadas - HFA, trazendo-os para a Central de
Regulação de Leitos da SES-DF, de modo que de todas as pessoas que atualmente encontram-se na fila de espera por leitos de
UTI e de enfermaria no DF ,bem como todas as pessoas que vierem a ingressar nessa fila possam acessar leitos nas estruturas
militares federais localizadas no Distrito Federal, notadamente no Hospital das Forças Armadas - HFA, obedecidos os critérios
de prioridade previamente estabelecidos no âmbito da SES-DF.

III - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:
a) a concessão da tutela de urgência in limine e inaudita altera parte, pelos fundamentos expostos, para

determinar que a UNIÃO franqueie imediatamente o acesso à regulação, pela SES-DF, de todos os leitos de UTI e de
enfermaria das estruturas hospitalares militares federais localizadas no Distrito Federal, notadamente do Hospital das
Forças Armadas - HFAe no Hospital da Força Aérea HFAB/BSB, trazendo-os para a Central de Regulação de Leitos da
SES-DF, de modo que de todas as pessoas que atualmente encontram-se na fila de espera por leitos de UTI ou de
enfermaria no DF, bem como todas as pessoas que vierem a ingressar nessa fila possam, em havendo vaga, acessar tais
leitos, obedecidos os critérios de prioridade previamente estabelecidos no âmbito da SES-DF, sob pena da aplicação das
medidas coercitivas de praxe (fixação de multa por atraso, de multa por caracterização de ato atentatório a dignidade da Justiça,
comunicação ao MPF e AGU para apuração de responsabilidade em razão da desobediência, entre outras);

b) a citação da parte ré para, querendo, oferecer resposta e, consoante conforme exigência do art. 334, § 5º do
CPC/2015, manifesta desde logo o desinteresse na realização de audiência de conciliação, haja vista a indisponibilidade do
interesse perseguido em juízo;

c) a intimação do Ministério Público Federal para funcionar como fiscal do direito (custos juris), nos termos
do art. 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/85;

d) que sejam julgado procedente o pedido, nos termos do requerido em sede de tutela de urgência, tornando-a
definitiva em sede de cognição exauriente;

e) sejam observadas as prerrogativas institucionais de intimação pessoal da DPU e contagem em dobro de
todos os prazos processuais de acordo, nos termos do art. 44, I, da Lei Complementar nº 80/94, bem como 186, caput e
parágrafo 1º, do CPC;.

f) sejam consideradas cópias autenticadas todos os documentos que instruem a inicial, nos termos do artigo 18,
IX, da LC 80/94, bem como art. 425, VI, do CPC/2015.

 
Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
 

ALEXANDRE BENEVIDES CABRAL
Defensor Público Federal

Defensor Regional de Direitos Humanos no Distrito Federal
 

ALEXANDRE MENDES LIMA DE OLIVEIRA
Defensor Público Federal

 

1 Derecho de la seguridad social, ed. Buenos Aires: Zavalia, 1995, p. 81.
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2 Antecipação da Tutela, 9ª Ed. Rev. Anula e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 23.

3 Direito a adequada tutela jurisdicional. Revista dos Tribunais, São Paulo RT, 2001, p. 244.

4 Direito Processual Previdenciário. Editora Juruá 2009, p. 87/88.

5 Da cognição no processo civil. São Paulo: RT, 1987, p. 90.

6 Acesso à Justiça. Traduzido por Ellen Gracie Northfleet. 1988, p. 20/21.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Mendes Lima de Oliveira, Defensor Público Federal, em 06/04/2021,
às 19:18, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Benevides Cabral, Defensor(a) Regional de Direitos Humanos., em
06/04/2021, às 19:31, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando
o código verificador 4352294 e o código CRC ED6B7D72.
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