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Núcleo de Defesa da Saúde, Pessoa com Deficiência e Idoso 

 

AO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DA   

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Núcleo de Defesa da 

SAÚDE, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, que aqui se manifesta por seu Defensor Público no 

exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com base no art. 134, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, e com apoio na Convenção da ONU sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência, no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, art.41), na Lei Brasileira de 

Inclusão (Lei 13.146/2015, art.47, caput e §§, combinado com art.79, caput e §3º), com 

legitimidade ad causam extraída da Lei Complementar Federal nº 80/1994 (art.4º, XI), da Lei 

7.347/85 (art.5º, inciso II) e da Lei nº 7.853/89 (art.3º), ajuíza a presente... 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Contra o ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ/MF nº 06.354.468/0001-60, que deve ser citado por meio da Procuradoria-Geral do 

Estado, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, Lote nº 25, Quadra 22, Bairro Quintas do 

Calhau, São Luís/MA; e 

 

Contra o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público interno, na 

pessoa de seu representante legal, com sede localizada no Palácio La Ravardiere, Praça Pedro II, 

Centro, nesta cidade; 
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A demanda tem por base as razões fáticas e jurídicas a seguir aduzidas 

 

1 - DOS FATOS 

 

Chegou ao conhecimento do Núcleo Especializado de Defesa da Saúde da Defensoria 

Pública do Estado do Maranhão, por meio de  usuários do serviço da Defensoria, parlamentares 

municipais e ativistas da área de direitos humanos, a grave denúncia de que o município de São 

Luís, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, expediu ordens para que os seus agentes 

públicos “não apliquem a segunda dose (D2) da vacina contra o novo Coronavírus em pessoas 

que receberam a primeira dose (D1) em outro município ou em outro estado da federação”.  

 

Isso acontece especialmente nos casos em que o indivíduo foi vacinado pela equipe da 

Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, nos chamados “arraial da vacinação” que a SES 

promoveu algumas semanas atrás, em municípios da região metropolitana da Ilha e também no 

interior do Estado, visando dinamizar a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19.  

 

Ressalta-se que apenas no arraial da vacinação no bairro Cidade Olímpica, nesta urbe, 

foram aplicadas mais de onze mil doses D1 de vacina contra o coronavírus, conforme demostra 

notícia veiculada pelo Jornal O Imparcial  no link 

https://www.saude.ma.gov.br/destaques/governo-contabiliza-mais-de-11-mil-pessoas-vacinadas-

em-4-dias-no-arraial-da-vacinacao-da-cidade-olimpica/.  

 

De fato, ainda acontecem denúncias diárias de pessoas que se manifestam em redes 

sociais ou que procuram vereadores desta cidade e outros órgãos públicos relatando que moram 

na capital maranhense, tomaram a primeira dose da vacina contra o novo Conavírus em mutirão 

promovido pela SES/MA, mas que ao chegar a data de receber a segunda dose, buscam posto de 

vacinação do município de São Luís e são informados de que não podem ser vacinados com a 
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segunda dose na capital maranhense por que “só pode receber a D2 em São Luís aquela pessoa 

que recebeu a D1 por equipe da SEMUS e tem essa informação anotada na sua carteirinha de 

vacinação”. 

 

Em entrevista ao programa Bom Dia Mirante, exibido na última quarta-feira, dia 

16/09/2021, no quadro “Bastidores” apresentado pelo jornalista Clóvis Cabalau, o Secretário de 

Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, foi questionado sobre o problema 

da recusa do município de São Luís em aplicar a Dose 2 nas pessoas que receberem a Dose 1 fora 

da capital e apresenta uma fala de resposta demonstrando que o problema é atual e ainda não 

foi resolvido pelos gestores do SUS (link da entrevista https://globoplay.globo.com/v/9862971 

com fala a partir dos 09’:26’’...).  Degravação abaixo: 

 

Jornalista CABALAU, pergunta: “Secretário, houve uma certa polemica 

relacionada a pessoas que tomaram a primeira dose da vacina em postos 

do Estado e depois buscaram postos da prefeitura para tomar a segunda 

dose, esse ruído já foi sanado? O que dizer para as pessoas? Essas pessoas 

podem ir tomar a segunda dose aonde?” 

 

Secretário CARLOS LULA, responde: “Então Cabalau, tem uma posição do 

Ministério muito clara a esse respeito, no sentido de que você pode tomar a 

segunda dose onde você está, pouco importa onde você tomou a primeira 

dose. Então imagina, a pessoa morava em SP e veio para São Luís, ele vai 

ter que voltar para SP para tomar a segunda dose, tendo tomado a 

primeira dose lá? Não! Ela toma em São Luís, óbvio! Assim que funciona! E 

se houver a necessidade de mais doses, a gente nunca deixou faltar doses 

para nenhuma cidade, muito pelo contrário! Então eu não entendo a 

postura do município de São Luís, fiz solicitação ao município, sem resposta, 

para que ele pudesse mudar essa conduta, para que de fato pudesse uma 

pessoa que tomou a primeira dose em Ribamar, ou tomou em Imperatriz, 

está aqui no dia da segunda dose, que ela tome nos postos da cidade de 

São Luís. A gente nunca deixou faltar vacina. Pelo contrário, dados do 

Ministério apontam que São Luís tem trezentas mil doses de vacinas ainda 

por aplicar. São Luís foi a cidade que mais recebeu proporcionalmente 

vacinas no Estado. Então, assim, não há razão para a gente ter esse tipo de 

conduta. E foram muitas reclamações que chegaram de que se a pessoa 

chegar no posto de vacinação e dizem ‘não, se você não tomou a primeira 
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aqui, você não toma, vai procurar em outro lugar’. Não faz nenhum 

sentido. Em qualquer local de vacinação do Estado pode tomar a segunda 

dose. A gente tem no antigo Cintra, posto aberto! A gente tem no shopping 

em Ribamar, também aberto. Você pode chegar de qualquer cidade que 

você vai tomar nesses locais. O que a gente pede para São Luís é que evite 

esse tipo de coisa. A gente, na verdade, tá fazendo um esforço enorme para 

as pessoas poderem se vacinar. Se a gente começa a criar empecilho, a 

pessoa enfrenta a fila, depois chegando a hora de vacinar, dizem ‘não, aqui 

você não vacina’. A gente pode tá perdendo essa pessoa e ela pode até 

evitar de tomar a segunda dose por que infelizmente não tá tendo essa 

resposta por parte da prefeitura. Então eu acho que é só ‘afinar um 

pouquinho’, não é hora de a gente estar pensando em guerra político-

partidária, nada disso! É hora de a gente vacinar a população! Era só esse 

sentido, desse cuidado, que a gente tinha pedido a prefeitura de São Luís.” 

 

Nesse mesmo sentido também constam diversos relatos, imagens e vídeos em anexos, 

de cidadãos que receberam a primeira dose em município diferente da capital e ao se deslocarem para 

receber a segunda dose em São Luís são impedidos de receber a segunda dose do imunizante e 

completar seu esquema vacinal. Como exemplo, basta ver o fato que foi noticiado no Blog do 

Garrone e cuja matéria pode ser aferida no link Semus nega 2ª dose de vacina e tenta livrar-se da 

culpa vazando ofício com data de feriado para culpar governo - Blog do Garrone  

 

A bem da verdade, a vacinação contra o coronavírus na cidade de São Luís tem sido 

anunciada com o ritmo intenso, no entanto a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís está 

impedindo o acesso da população à segunda dose da vacinação para cidadãos que receberam D1 em 

outras localidades e aqui se encontram no dia da Dose 2, especialmente os cidadãos que receberam a 

primeira dose nas forças-tarefas promovidas pela rede estadual de saúde. 

 

De fato, a conduta praticada pelo Secretário de Saúde do Município de São Luís, 

contraria, frontalmente, orientação recente, baixada pelo Ministério da Saúde, nos Informes 

Técnicos números 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, elaborados pela Secretaria Extraordinária de 

Enfrentamento a Covid-19, em cujo item “orientações adicionais” constam a seguinte observação, 

in verbis:  
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ATENÇÃO 

 

A aplicação da Dose 2 deve ser garantida independente da UF ou 

Município em que a Dose 1 foi realizada, garantindo assim o esquema 

vacinal de toda a população brasileira. Em casos de excepcionalidade, o 

estado deverá enviar relatório ao Ministério da Saúde com as 

informações necessárias para reanálise da distribuição. 

 

 

 

Em suma, a prática de negar a segunda dose (D2) da vacinação contra o coronavírus 

aos indivíduos que tomaram a primeira dose (D1) em outro município ou estado, além de 

contrariar a diretriz expressa nos informes técnicos da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento 

a Covid-19 do Ministério da Saúde acima mencionados, também atenta contra princípios 

constitucionais sensíveis que servem de fundamentos do Sistema Único de Saúde, dentre eles o 

princípio da hierarquia e do atendimento integral à saúde, especialmente porque os imunizantes 

e seus insumos são adquiridos com recursos da Governo Federal, cabendo à instância municipal 

apenas operacionalizar a aplicação das vacinas. 

 

Diante do exposto, visando garantir a prioridade da vacinação das pessoas com 

deficiência considerando maior risco de agravamento e morte por Covid-19 e da situação de 

emergência de saúde do país e da declaração de calamidade pública no Estado do Maranhão 

não restou outra alternativa a não ser a propositura da presente ação. 

 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.  
 

Num. 52868039 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: COSMO SOBRAL DA SILVA - 18/09/2021 17:02:32
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091817023294900000049537593
Número do documento: 21091817023294900000049537593



 

 

Núcleo de Defesa da Saúde, Pessoa com Deficiência e Idoso 

 

a) Da legitimidade ativa da Defensoria Pública para atuar no caso sub examine. 

 

Fruto de vitória da democracia no atual cenário brasileiro, a Emenda Constitucional 

nº 80, promulgada em 04 de junho de 2014, deu nova redação ao art. 134 da Constituição da 

República de 1988, ampliando o espectro de atuação da Defensoria Pública, para a promoção 

dos direitos humanos. 

Dispõe o citado artigo: 

Art. 134. 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. 

 

Tal dispositivo Constitucional tem como reflexo imediato a legitimação autônoma da 

Defensoria Pública para a promoção dos direitos humanos, de modo que tal instituição ganhou 

forças, na medida em que não atua apenas na assistência aos necessitados, em que pese ser essa 

a sua função primordial, mas também na garantia de que todas as pessoas possam ter uma vida 

digna.  

Nesse diapasão, e dispondo sobre a função institucional da DPE, prevê o art. 4º, X e XI 

da Lei Complementar 80/94, que a Defensoria Pública pode, para a garantia dos direitos 

individuais, sociais e promoção dos direitos fundamentais (direitos humanos positivados na ordem 

constitucional), ajuizar qualquer tipo de ação necessária para tanto. Tem ainda legitimidade para 

garantir os direitos individuais e coletivos da população vulnerável. Verbis: 

 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
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[...] 

X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos 

necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies 

de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; 

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e 

do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades 

especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros 

grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; 

 

Ainda, prevê o art. 5º, II, da Lei nº 7347/85, a legitimidade autônoma da Defensoria 

Pública do Estado para propor Ação Civil Pública para a proteção dos direitos ali elencados. Veja-

se: 

Art. 5° Têm legitimidade para propor a ação principal e a 

ação cautelar: [...] 

II - a Defensoria Pública; 

 

Trata-se, neste ponto, da legitimação autônoma para a condução do processo, 

franqueada a algumas instituições (em especial a Defensoria Pública e o Ministério Público), 

consistente na possibilidade de ajuizar e acompanhar demandas independentemente de atuarem 

em nome de outrem, pois, em verdade, atuam em nome próprio. 

Nesse sentido lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery1: 

A dicotomia clássica legitimação ordinária-extraordinária só tem cabimento 

para a explicação de fenômenos envolvendo direito individual. Quando a 

lei legitima alguma entidade a defender direito não individual (coletivo ou 

difuso), o legitimado não estará defendendo direito alheio em nome 

 
1 NERY JR., Nelson; NERY, R. M. de A. Código de processo civil comentado. 5. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 1866 
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próprio, porque não se pode identificar o titular do direito. Não poderia ser 

admitida ação judicial proposta pelos ‘prejudicados pela poluição’, pelos 

‘consumidores de energia elétrica’, enquanto classe ou grupo de pessoas. A 

legitimidade para a defesa dos direitos difusos e coletivos em juízo não é 

extraordinária (substituição processual), mas sim legitimação autônoma 

para a condução do processo (selbständige Prozebführungsbefgnis): a lei 

elegeu alguém para a defesa de direitos porque seus titulares não podem 

individualmente fazê-lo. 

Desta forma, levando em conta, assim, a nova normativa constitucional instituída 

pela Emenda Constitucional 80/2014, bem como a previsão do art. 4º, X e XI da Lei 

Complementar nº 80/1994 e art. 5º, II, da Lei de Ação Civil Pública, outra conclusão não é 

possível senão a de que a Defensoria Pública do Estado possui legitimação autônoma para 

ajuizar qualquer tipo de ação necessária para a proteção de direitos fundamentais relativos a 

grupos vulneráveis, como é o caso presente. 

 

b) Responsabilidade solidária. Legitimidade passiva 

 
A Constituição da República ao proclamar o direito à saúde, consectário máximo do 

direito fundamental à vida, assegurando-o como direito de todos e impondo ao Estado o 

respectivo dever de garantir sua preservação, atribuiu grande relevância a esse bem jurídico, não 

pairando dúvida acerca do dever do Estado de prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS), composto pela União, Estados e Municípios, visa 

manter a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos 

que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o 

acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando, pois, de 

tratamento, este deverá ser fornecido pelo SUS, de modo a atender ao princípio maior, que é a 

garantia à vida digna. 

Num. 52868039 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: COSMO SOBRAL DA SILVA - 18/09/2021 17:02:32
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091817023294900000049537593
Número do documento: 21091817023294900000049537593



 

 

Núcleo de Defesa da Saúde, Pessoa com Deficiência e Idoso 

 

 

Portanto, em sendo o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) de 

responsabilidade conjunta da União, Estados-membros e Municípios, quaisquer dessas entidades 

têm o dever de garantir o acesso ao tratamento e insumos especiais para pessoas desprovidas 

de recursos financeiros. 

 

A esse propósito, o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019, por ocasião do 

julgamento dos Embargos Declaratórios opostos no RE nº 855.178 com repercussão geral (tema 

793), manteve a tese da responsabilidade solidária, e a delineou da seguinte forma: 

 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 

solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da 

saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e 

hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 

conforme as regras de repartição de competências e determinar o 

ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 

 

Assim, não paira dúvida quanto à responsabilidade do Poder Público pelo 

cumprimento das normas constitucionais e ordinárias que regulamentam a saúde pública, 

fornecendo tratamento, medicamentos e insumos/materiais especiais necessários à garantia da 

saúde uma vez sendo demonstrada a patologia, a necessidade de tratamento e a inviabilidade de 

arcar com os seus custos. 

 

c) Do cabimento 

 

Para fins de esclarecimentos iniciais referentes à possibilidade do Poder Judiciário 

intervir em matérias referentes à políticas públicas, tal controvérsia já restou superada, mesmo 

porque a Constituição Federal é clara ao estabelecer em seu Art. 5°, inciso XXXV que preleciona 

sobre o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

[…] 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito;  

O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria reconhecendo que tais 

demandas não ferem a Separação de Poderes estabelecida no Art. 2° da CRFB. Observe: 

A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder 

Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências 

administrativas visando à melhoria da qualidade da prestação do serviço de 

saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno 

do STF na SL 47 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 30-4-2010. Naquele 

julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do "mínimo existencial" 

e da "reserva do possível", decidiu que, em se tratando de direito à 

saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, 

nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas 

apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas 

previamente estabelecidas. 

[RE 642.536 AgR, rel min. Luiz Fux, j. 5-2-2013, 1ª T, DJE de 27-2-2013.] 

(Grifo nosso). 

 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na sua jurisprudência 

de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em 

caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja 

invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 

Além disso, a jurisprudência do STJ já deixou assente que o princípio da reserva do 

possível não pode ser utilizado de modo indiscriminado, mormente quando estiver em jogo 

direitos associados à própria vida e à integridade física. Destarte, não pode o princípio da reserva 

do possível ser oposto ao princípio do mínimo existencial. 
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Ressalta-se que a falta de vagas em todo o Estado e a demora no atendimento de 

pessoas acometidas de doenças crônicas, tal como a fibromialgia, viola o direito à saúde e afeta o 

mínimo existencial de toda a população local que precisa de atendimento adequado ao seu 

quadro clínico, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 

Nesse sentido: 

ACP. CONTROLE JUDICIAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. Trata-se, na origem, de 

ação civil pública (ACP) em que o MP pleiteia do Estado o fornecimento de 

equipamento e materiais faltantes para hospital universitário. A Turma 

entendeu que os direitos sociais não podem ficar condicionados à mera 

vontade do administrador, sendo imprescindível que o Judiciário atue 

como órgão controlador da atividade administrativa. Haveria uma 

distorção se se pensasse que o princípio da separação dos poderes, 

originalmente concebido para garantir os direitos fundamentais, pudesse 

ser utilizado como empecilho à realização dos direitos sociais, igualmente 

fundamentais. Uma correta interpretação daquele princípio, em matéria de 

políticas públicas, deve ser apenas no sentido de utilizá-lo quando a 

Administração atua dentro dos limites concedidos pela lei. Quando a 

Administração extrapola os limites de sua competência e age sem sentido 

ou foge da finalidade à qual estava vinculada, não se deve aplicar o 

referido princípio. Nesse caso, encontra-se o Poder Judiciário autorizado a 

reconhecer que o Executivo não cumpriu sua obrigação legal quando 

agrediu direitos difusos e coletivos, bem como a corrigir tal distorção 

restaurando a ordem jurídica violada. Assim, a atuação do Poder Judiciário 

no controle das políticas públicas não se faz de forma discriminada, pois 

violaria o princípio da separação dos poderes. A interferência do Judiciário 

é legítima quando a Administração Pública, de maneira clara e 

indubitável, viola direitos fundamentais por meio da execução ou falta 

injustificada de programa de governo. Quanto ao princípio da reserva do 

possível, ele não pode ser oposto ao princípio do mínimo existencial. 

Somente depois de atingido o mínimo existencial é que se pode cogitar da 

efetivação de outros gastos. Logo, se não há comprovação objetiva da 

incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, inexistirá empecilho 

jurídico para que o Judiciário ordene a inclusão de determinada política 

pública nos planos orçamentários do ente político. A omissão injustificada 

da Administração em efetivar as políticas públicas essenciais para a 

promoção de dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo 

Poder Judiciário, pois esse não é mero departamento do Poder Executivo, 

mas sim poder que detém parcela de soberania nacional. Assim, a Turma 

conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento. 

Precedentes citados do STF: MC na ADPF 45-DF, DJ 4/5/2004; AgRg no RE 

595.595-SC, DJe 29/5/2009; do STJ: REsp 575.998-MG, DJ 16/11/2004, e 
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REsp 429.570-GO, DJ 22/3/2004. (REsp 1.041.197-MS, Rel. Min. Humberto 

Martins, julgado em 25 de agosto de 2009). 

*** 

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. 

OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO 

OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 

POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não 

podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 

Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como 

órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o 

princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o 

escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 

justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente 

relevantes. 3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de 

mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 

estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 

orçamentários do ente político, mormente quando não houver 

comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa 

estatal. 4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a 

assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, 

tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJ 3.10.2005). 5. Está devidamente comprovada a necessidade 

emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse 

remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar 

de substância mais segura para o bebê. 6. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de 

multa diária para o descumprimento de determinação judicial, 

especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou 

tratamento de saúde. 7. Recurso Especial não provido. 
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(STJ - REsp: 1488639 SE 2014/0269119-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 16/12/2014) (Grifo nosso) 

 

Passando aos aspectos processuais, plenamente cabível o presente instituto para 

consecução dos direitos difusos e coletivos das pessoas com fibromialgia. A Lei n° 7.347/85 dispõe 

em seu Art. 1°, inciso IV: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, 

as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:  

[…] 

IV -a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

Da síntese fática apresentada anteriormente, verifica-se à violação de direitos difusos 

e coletivos aptos a instrumentalizar o cabimento da presente Ação.  

 

3. DO MÉRITO 

Direito à saúde na normativa internacional de direitos humanos 

No âmbito internacional, são diversas as normas de Direitos Humanos a prestigiar a 

saúde enquanto direito social, importância absolutamente condizente com sua proeminência na 

efetivação do princípio máximo da dignidade da pessoa humana. Para ilustrar, seguem as mais 

caras lembranças. 

O direito à saúde está assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 

seu art. 25º, a Declaração resguarada o caráter universal, integral  e coletivo do direito à saúde, 

que deve ser garantido à todas as pessoas individualmente e ao seu grupo familiar. Além disso, 

preconiza a saúde como qualidade de vida, interrelacionada a outros direitos. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

[...] 
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Artigo 22º 

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional 

e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os 

recursos de cada país.   

[...] 

Artigo 25º 

i. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 
sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao 
vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 
sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na 
invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 

 

O Pacto Internacional de Direitos econômicos, sociais e culturais reafirma a 

universalidade e integralidade do direito à saúde: 

PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS (Dec. 591/1992) 

[...] 

ARTIGO 2º 

Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar 
medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 
internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o 
máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 
progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício 
dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, 
a adoção de medidas legislativas. 

[...] 
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ARTIGO 12 

1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito 
de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física 
e mental. 

2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão 
adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as 
medidas que se façam necessárias para assegurar: 

a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, 
bem como o desenvolvimento é das crianças; 

b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do 
meio ambiente; 

c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, 
endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; 

 d) A criação de condições que assegurem a todos assistência 
médica e serviços médicos em caso de enfermidade (Grifou-se). 

A Convenção Americana de Direitos Humanos ressalta a proteção do direito à vida e à integridade 

física, moral e psíquica. Em seu protocolo adicional trata especificamente do direito à saúde, 

também enfatizando seu caráter universal e integral, além de enunciar medidas a serem adotadas 

pelos Estados-partes para efetivação desse direito. Dentre elas, destaca-se a satisfação das 

necessidades de saúde de grupos considerados de alto risco e que, por sua situação de pobreza, 

são mais vulneráveis. 

 

CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Dec. 

678/1992) 

[...] 

Artigo 4.  Direito à vida 
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1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.  Esse direito deve 
ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.  
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

[...] 

Artigo 5.  Direito à integridade pessoal 
 

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, 
psíquica e moral. 

 

PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO INTERAMERICANA 

SOBRE DIREITOS HUMANOS EM MATÉRIA DE DIREITOS ECONÔMICOS, 

SOCIAIS E CULTURAIS (Dec. 3.371/1999) 

 

[...] 

    Artigo 10 

    Direito à Saúde 

    1. Toda pessoa têm direito à saúde, compreendendo-se 
como saúde o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. 

    2. A fim de tomar efetivo o direito à saúde, os Estados-
Partes comprometem-se a reconhecer a saúde como bem público e, 
especialmente, a adotar as seguintes medidas para garantir esse direito: 

    a) assistência primária a saúde, entendendo-se como tal à 
assistência médica essencial ao alcance de todas as pessoas e famílias da 
comunidade; 

    b) extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as 
pessoas sujeitas à jurisdição do Estado; 

    c) total imunização contra as principais doenças infecciosas; 

Num. 52868039 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: COSMO SOBRAL DA SILVA - 18/09/2021 17:02:32
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091817023294900000049537593
Número do documento: 21091817023294900000049537593



 

 

Núcleo de Defesa da Saúde, Pessoa com Deficiência e Idoso 

 

    d) prevenção e tratamento das doenças endêmicas, 
profissionais e de outra natureza; 

    e) educação da população com referência à prevenção e ao 
tratamento dos problemas da saúde; e 

    f) satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais 
alto risco e que, por sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis. 

 

Destacam-se, ademais, as disposições da Constituição da Organização Mundial da Saúde (1946) e 

da Declaração de Alma Ata sobre Cuidados Primários (1978), que informam o direito a saúde 

consubstanciado em um completo estado de bem-estar físico e não apenas na acepção de 

ausência de doença. 

Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946 

[...] 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. 

 

Declaração de Alma Ata (1978) 

[...] 

 

I - A Conferência reafirma enfaticamente que a saúde - estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a 
ausência de doença ou enfermidade - é um direito humano fundamental, 
e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais 
importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos 
outros setores sociais e econômicos, além do setor da saúde. 
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Assim, tendo em vista o sólido arquétipo formado pela normativa internacional de 

direitos humanos, concernente à assistência à saúde, a qual deve ser efetivada de forma 

universal, integral e igualitária, imperioso se faz ressaltar sua exigibilidade de forma imediata em 

face do Estado brasileiro, devendo haver estrita observância de seus preceitos pelos entes 

estatais.  

Compreensão do direito à saúde no âmbito constitucional e infraconstitucional. 

O direito à saúde em todas as suas instâncias, do tratamento médico à distribuição 

gratuita de medicamentos e insumos, já foi consolidado como obrigação estatal perante a 

jurisprudência dos tribunais superiores em detrimento da competência comum assinalada no 

texto constitucional. 

Porquanto, não socorrer àquele que busca através de uma política pública a plena 

aplicabilidade do direito à vida, à saúde e à locomoção, implica no descumprimento dos preceitos 

constitucionais por omissão que se revela contrária ao Estado Democrático de Direito. 

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 1º, como um de seus fundamentos, 

a dignidade da pessoa humana, afirmando, em seguida, no artigo 3º, constituir objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre justa e solidária, o 

que se consagra de maneira premente com o elenco de direitos e garantias fundamentais, 

constante do artigo 5º e resumidos no seu caput, in verbis: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. 

No que tange mais especificamente ao direito à saúde dispõem os artigos 6º e 196, 

da Carta Magna: 

Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação (grifo nosso). 
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Importante consignar, que a previsão do direito à vida possui uma íntima relação 

com um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, vale dizer, o da Dignidade da Pessoa 

Humana, relacionado no art. 1.º, III, da CF, cujo conteúdo demanda atuação do Estado para que 

não se torne letra morta. Em outras palavras, qualquer previsão legal ou atitude tomada pelo 

Poder Público que provoque como consequência o esvaziamento do direito à vida trará, como 

corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois vetores considerados 

igualmente fundamentais pela Constituição. 

Assim, a dignidade da pessoa humana, constitui-se em um valor supremo que 

permeia os demais direitos do homem, inclusive o direito à vida. A jurisprudência é uníssona nesse 

sentido, conforme se vê dos julgados abaixo colacionados que elencam casos similares: 

CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO MÉDICO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMESSA 

NECESSÁRIA – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

MÉDICO – Todos os entes federados têm competência comum no 

tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II)– 

Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. nº 37)– 

Resistência do Poder Público Municipal – Inadmissibilidade – Primazia 

da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da 

dignidade humana, frente a interesses econômicos – Inteligência dos 

arts. 1º, III, 6º, 196 e seguintes da CF – Dever de fornecimento de 

tratamento médico consistente em oxigenoterapia domiciliar, nos 

parâmetros já delineados na sentença, que deve ser integralmente 

mantida – Remessa necessária desprovida. 

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10105690920198260477 SP 

1010569-09.2019.8.26.0477, Relator: Carlos von Adamek, Data de 

Julgamento: 24/07/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 24/07/2020). (Grifo nosso) 

 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VAGA EM LEITO 

HOSPITALAR E TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – PACIENTE QUE 
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SOFREU FRATURA DE CLAVÍCULA COM FRAGMENTOS SUBCUTÂNEOS – 

INOCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO – TUTELA ANTECIPADA 

SATISFATIVA – DECISÃO PROVISÓRIA - ARTIGO 196, CF - DIREITO À 

SAÚDE DEVE PREVALECER SOBRE PROCEDIMENTOS BUROCRÁTICOS - 

SUBMISSÃO À FILA DE ESPERA DO SUS – NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DA URGÊNCIA DO CASO – TEORIA DA RESERVA DO 

POSSÍVEL NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO À DIGNIDADE HUMANA – 

ENUNCIADO Nº 29 DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS - AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – SENTENÇA MANTIDA. (TJPR - 

4ª C. Cível - 0006292-23.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: 

Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 07.04.2020) (TJ-PR - REEX: 

00062922320198160031 PR 0006292-23.2019.8.16.0031 (Acórdão), 

Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 

07/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020) (Grifo 

nosso). 

 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TRAZODONA, 

DULOXETINA). TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA E TRANSTORNO 

DEPRESSIVO RECORRENTE. MANIFESTA NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL. 1. Muito embora o parecer juntado ao evento 

8 dos autos do Recurso Inominado tenha identificado a 

intempestividade do recurso, cumpre esclarecer que os autos 

tramitaram perante a Justiça Comum até a interposição do mesmo, 

restando caracterizada a sua tempestividade. 2. O Ministério Público 

do Estado do Paraná requereu que o Estado do Paraná seja compelido 

a fornecer os medicamentos TRAZODONA 150mg e DULOXETINA 60mg 

ao substituído Edinei Demetrio Staidel, portador Fibromialgia e 

Transtorno Depressivo Recorrente, prescrito por médico integrante do 
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Sistema Único de Saúde. A ação civil pública foi julgada procedente. 3. 

Tratando-se de direito indisponível, não há o que se falar em violação à 

separação dos poderes e, consequentemente, em impossibilidade 

jurídica do pedido. O que o Judiciário visa é assegurar o direito à vida, 

o qual deve prevalecer em qualquer situação. Neste sentido: TJPR - 4ª 

C.Cível - ACR - 1525408-3 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Hamilton Rafael 

Marins Schwartz - Unânime - - J. 13.09.2016. 4. No mesmo sentido, 

uma vez que a decisão se presta a garantir a satisfação do direito 

fundamental à vida e à saúde, não há o que se falar em violação ao 

princípio da igualdade. Precedente: TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 1523473-2 

- Cascavel - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 07.06.2016. 5. 

Ante a jurisprudência dominante de que é solidária a obrigação dos 

entes da Federação, inexiste necessidade de litisconsórcio passivo 

necessário com o Município. Precedente: TJPR - 4Âª Turma Recursal 

em Regime de Exceção - 0003034-45.2014.8.16.0139/0 - Prudentópolis 

- Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J. 23.09.2016. 6. Não obsta a 

concessão do medicamento o fato de o medicamento não , desde que 

atestada a necessidade do fármaco emcompor as listagens do SUS 

questão. Nesse sentido: ?O STJ admite o fornecimento de 

medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, 

quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento 

prescrito. Infere-se que a Corte local, após ampla análise do conjunto 

fático-probatório dos autos, concluiu (REsp 1613910/AL, Rel. Ministro 

HERMANpela imprescindibilidade do medicamento em questão.? 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 

13/09/2016). No caso, há prescrição médica dos medicamentos (mov. 

1.3) e não se discute a existência de outro medicamento integrante das 

listas do SUS capaz de atender à parte solicitante com a mesma 

eficácia. 7. O princípio da aplica-se em situações excepcionais ereserva 

do possível desde que demonstrada, objetivamente, a impossibilidade 
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econômico-financeira de custear a medicação pleiteada. 

Naturalmente, essa última condição não está prevista nas demandas 

que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo valor é 

limitado a sessenta salários mínimos e que não abrange, portanto, a 

concessão de medicação de alto custo. 8. Recurso conhecido e 

desprovido. Preenchidos os pressupostos processuais de 

admissibilidade do recurso, deve ser ele conhecido. No mérito, porém, 

o recurso deve ser , ante as razões postas nadesprovido ementa. Sem 

condenação em honorários advocatícios vez que a ação foi promovida 

pelo Ministério Público, ficando dispensado também do pagamento 

das custas nos termos do art. 5º da Lei nº. 18.413/2014. Ante o 

exposto, esta 4ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos 

votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANA , julgar pelo (a) 

Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do 

voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Manuela Tallão Benke 

(relator), com voto, e dele participaram os Juízes Camila Henning 

Salmoria e Aldemar Sternadt. Curitiba, 14 de Março de 2017 Manuela 

Tallão Benke Juíza Relatora , esta 4ª Turma Recursal - DM92 resolve, 

por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO 

PARANA , julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento 

nos exatos termos do vot (TJPR - 4Âª Turma Recursal - DM92 - 

0001248-09.2014.8.16.0060/0 - Cantagalo - Rel.: Manuela TallÃ£o 

Benke - - J. 17.03.2017) 

 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. 

TRATAMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO E FORNECIMETNO DE 

MEDICAMENTOS. PACIENTE ACOMETIDO DE FIBROMIALGIA. 

MEDICAMENTOS. ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. 
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DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACOS NÃO COMPREENDIDOS NO 

PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE (Lei N. 8.080/90). IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO 

DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. 

MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. 

PRESERVAÇÃO. CIRURGIA. REALIZAÇÃO. PRESTAÇÃO OBTIDA EM 

RAZÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO. INEXISTÊNCIA.CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 

NECESSIDADE. 1 A viabilização do tratamento cirúrgico do qual 

necessitara cidadã em decorrência da obrigação cominada à 

administração via de decisão antecipatória não afeta o objeto da ação 

aviada com esse objetivo nem o interesse processual da parte autora, 

notadamente porque a antecipação de tutela, encerrando a entrega 

antecipada do direito material postulado, carece de ser confirmada 

através de provimento de natureza definitiva, não ensejando sua 

concessão e efetivação o exaurimento do objeto da ação (art. 273, § 

5º, CPC). 2.A transcendência do direito à saúde, como expressão mais 

eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana 

e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a 

implementação de ações positivas destinadas à materialização do 

almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma 

programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, 

que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do 

Estado. 3. À cidadã que, acometida de enfermidade cujo tratamento 

reclama a realização de cirurgia e o uso diário de medicamentos de 

alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o 

tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício 

subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplada com 

seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o 

artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. O direito 
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à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias 

individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, 

prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando 

que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser 

preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei nº 

8.080/90. 5. Conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo 

Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas se 

tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente 

no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo 

médico assistente como mais indicado para o tratamento da 

enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico 

que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. 6.Apelação 

conhecida e desprovida. Unânime. 

(TJ-DF - APC: 20120111089094, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de 

Julgamento: 17/02/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 117) 

 

FIBROMIALGIA. ARTROSE DE COLUNA. MELATONINA 3MG. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. A saúde 

é um direito de todos e um dever do Estado (art. 196 da CF). Direito à 

saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento 

específico, a quem dele necessita. No entanto, os requisitos 

estabelecidos pelo e. STJ devem ser observados. Não há prova da 

imprescindibilidade do medicamento. Não há relatório médico 

fundamentado e circunstanciado. Não há comprovação do registro do 

medicamento na ANVISA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba 

arbitrada em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.500,00). Valor 

desproporcional. Arbitramento que deve ser feito por apreciação 
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equitativa. Inteligência do art. 85, § 8º, do CPC. Verba fixada em R$ 

1.500, 00, válida para as duas instâncias. RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. (TJ-SP - APL: 10093437320188260292 SP 1009343-

73.2018.8.26.0292, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 

31/10/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

19/07/2019) 

Discorrendo sobre a concretização subjetiva de tal direito, Ingo Wolfgang Sarlet 

aduz2: 

 

[...] verifica-se uma forte tendência jurisprudencial e doutrinária no sen- 

tido do reconhecimento de posições subjetivas, inclusive originárias, 

decorrentes do direito à saúde na condição de direito a prestações, seja 

nas hipóteses de iminente risco para a vida humana – como, aliás, 

amplamente reconhecido no direito estrangeiro–, seja naquelas em que a 

prestação possa ser reconduzida à noção de mínimo existencial, ou seja, à 

garantia de condições mínimas à vida com dignidade e certa qualidade. 

Nesse sentido, cabe referência ao precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE-AgR n. 271.286/RS (DJ de 24-11-

2000), a partir do qual a jurisprudência não apenas dos Tribunais 

Superiores, mas também nas instâncias ordinárias, vem reiterando a 

possibilidade de reconhecimento de posições subjetivas originárias às mais 

diversas prestações materiais, com vistas à efetivação do direito à saúde 

(fornecimento de medicamentos, reserva de leitos hospitalares, ordem 

de realização de exames e procedimentos, etc.). Quanto à garantia do 

mínimo existencial, não se pode deixar de salientar o precedente 

 
2 CANOTILHO, J. J. GOMES; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. 

Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almeidina, 2013. pp. 1935/1936. 
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estabelecido no julgamento da ADPF-MC n. 45 (DJ 04-05-2004), que, 

apesar da extinção da ação por su- perveniente perda de objeto, asseverou 

que a efetivação do direito à saúde liga-se à garantia da proteção  ao 

mínimo existencial, devendo-se interpretar “com reservas” a alegação, por 

parte do Estado, de violação à re-serva do possível. [...] (Grifou-se). 

 

Ademais, o legislador ordinário apontou, na Lei nº. 8.080/90, o caráter fundamental 

do direito à saúde, além de fixar a garantia do bem-estar físico, mental e social das pessoas, por 

intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo-se no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde a assistência terapêutica integral, in litteris: 

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 

de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação (…). 

Art. 3º. (…) 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força 

do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): 

I – a execução de ações: 

(…) 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

(…) 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS 
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são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; 

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral. 

 

Em suma, a integralidade de assistência deve ser entendida como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Desse modo, a rede pública de 

saúde deve propiciar aos indivíduos atendimento integral, ou seja, deve atuar na prevenção de 

doenças, no fornecimento de atendimento médico e hospitalar, prestação da assistência 

farmacêutica e demais ações e serviço preventivos e curativos, possibilitando o acesso a 

medicamento, insumos ou procedimentos que garantam o bem-estar físico, mental e social do 

indivíduo. 

No caso em apreço, portanto, observa-se a nítida necessidade da construção de 

Centros  Reumatológicos na Capital e em pelos menos outros dois pontos do Estado, bem como 

a ampliação dos serviços multidisciplinares de que necessitam as pessoas com fibromialgia, 

tendo em vista a demora no atendimento de pacientes com fibromialgia no Maranhão, cuja 

espera na fila chega ser em média de 2 anos, bem como se faz necessário o deslocamento até a 

Capital para conseguir atendimento, tendo vilipendiado todos os seus direitos humanos 

fundamentais básicos. 

4 - DA LIMINAR 

À luz do art. 12 da Lei 7.347/1985, poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou 

sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 
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Consoante os ensinamentos de Egon Buckmann Moreira, Andrea Cristina Baragatin, 

Sérgio Cruz Arenhart e Marcella Pereira Ferraro3:  

Não há no artigo em comento referência a quais requisitos seriam necessários 
para a concessão do mandado liminar, de modo que a aplicar-se, então, o 
regime geral (nessa linha: TRF-4R, AG 5006809-15.2013.404.0000/RS, 3.ª 
Turma, rel. Des. Federal Fernando Quadros da Silva, j. 05.06.2013, a. 
06.06.2013). Assim, conta-se, basicamente, com dois requisitos: a 
probabilidade e o perigo – ou, conforme o caso, uma espécie de perigo.  

Deveras, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294, 

caput, CPC/2015). 

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300, caput, do CPC, será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

A probabilidade do direito, leciona Cassio Scarpinella Bueno4:  

Deve ser entendida no sentido de que as alegações daquele que formula o 
pedido de tutela provisória fundamentada na urgência, somadas aos meios de 
prova pré-constituídos apresentados com a petição respectiva (ou, se for o 
caso, ‘após a justificação prévia’), são suficientes para que o magistrado 
desenvolva cognição sumária suficiente para antever o requerente como 
merecedor da tutela jurisdicional (g.n.). 

 Já Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira5 ensinam:  
 
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou 
acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem 
conhecido fumus boni juris (ou fumaça do bom direito). 

 
3 Comentários à Lei de Ação Civil Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais,2016, p. 468. 

4 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Volume 1. 9.ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2018, p. 690.  

5 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 2 (teoria da Prova, Direito probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela provisória). 10.ª ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 595/596.  
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O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a 
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito 
do demandante 9art. 300, CPC). 
Inicialmente, é necessariamente a verossimilhança fática, com a constatação 
de que há considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos 
trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade 
provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. 
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que 
é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo os efeitos 
pretendidos (g.n.) 
 

Conforme demonstrado ao longo deste arrazoado, o risco de agravamento e de morte 

por COVID-19 para as pessoas que não completam seu esquema vacinal, conforme estudos 

científicos, é evidente e a piora da pandemia em razão do Brasil ser o atual epicentro e da já 

estabelecida situação de emergência de saúde, com decreto de calamidade pública no Estado do 

Maranhão torna a situação ainda mais urgente.  

A demora do processo pode ainda impedir o resultado útil, já que o indivíduo que 

tomou a primeira dose (D1) da vacina contra o coronavírus tem o direito de tomar a segunda dose 

(D2) no local onde estiver, para não interromper o seu esquema vacinal de imunização. Essa 

orientação está presente nos Informes Técnicos números 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, da 

Secretaria Extraordinária de Enfrentamento a COVID-19, do Ministério da Saúde, que diz, 

expressamente: 

 

 

ATENÇÃO 

 

A aplicação da Dose 2 deve ser garantida independente da UF ou 

Município em que a Dose 1 foi realizada, garantindo assim o esquema 

vacinal de toda a população brasileira. Em casos de excepcionalidade, o 

estado deverá enviar relatório ao Ministério da Saúde com as 

informações necessárias para reanálise da distribuição. 
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Portanto, encontram-se atendidos os requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual se requer, em pedido liminar, que 

o município de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) seja obrigado, sob 

pena de multa diária de cem mil reais, a cumprir a orientação do Ministério da Saúde e aplicar a 

segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (D2) em todas as pessoas que procurarem os 

postos de vacinação da rede municipal desta capital, ainda que tenha recebido a primeira dose da 

vacina contra o coronavírus (D1) em unidade de saúde de outro município ou por meio de 

campanha da rede de saúde estadual.  

 

5 - DOS PEDIDOS 

 

Com base nas razões de fato e de direito acima apresentadas, a Defensoria 

Pública Estadual PEDE a esse Juízo: 

5.1. A concessão de tutela de urgência para, in limine, e com base nos 

fundamentos acima, desde logo obrigar o município de São Luís, por meio da Secretaria Municipal 

de Saúde (SEMUS), a cumprir as orientações da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento a 

COVID-19, do Ministério da Saúde e aplicar a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus 

(D2) em todas as pessoas que procurarem os postos de vacinação da rede municipal desta 

capital, ainda que o paciente tenha recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus (D1) 

em unidade de saúde de outro município ou por meio de campanha da rede de saúde estadual, 

sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; 

5.2. Para viabilizar o cumprimento da obrigação do município postulada no item 

anterior, pede-se, ainda em sede de liminar, que o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de 

Estado da Saúde, seja obrigado a repassar ao município de São Luís, periodicamente, a mesma 

quantidade de vacinais de doses D2 que forem aplicadas, pela SEMUS, em pessoas que receberam 

a primeira dose em outro município ou decorrente de força-tarefa estadual (arraial de vacinação);  
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5.3. A designação de audiência de conciliação/mediação, sem prejuízo da citação 

da fazenda pública estadual para que, no prazo legal, apresente a defesa que entender pertinente, 

sob pena de revelia e seus efeitos materiais e processuais; 

5.4. Ao fim, seja julgada a demanda procedente, confirmando-se a tutela 

antecipada, para condenar os Requeridos nas obrigações postuladas nos itens 5.1 e 5.2, supra; 

5.5. A intimação para manifestação regular do órgão do Ministério Público que 

atua nesse Juízo como fiscal da ordem jurídica; 

5.6. A dispensa do pagamento de custas processuais, tendo em vista que a parte 

autora é a própria Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a qual goza de isenção de custas, 

conforme art.12, inciso V, da Lei Estadual nº 9.109/2009; 

Em atenção ao art. 319, VII, do atual Código de Processo Civil, informa ter 

interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. 

Provar-se-ão os fatos aqui alegados, para além daqueles notórios referentes à 

demanda, por todas os meios de prova admitidas em direito, especialmente os documentos que 

acompanham a inicial, inspeção judicial, juntada de vídeos e depoimento de testemunhas, caso 

necessário. 

Valor da causa: R$ 500.000 (quinhentos mil reais). 

 

São Luís, Maranhão, 17 de setembro de 2021. 

 

COSMO SOBRAL DA SILVA 
Defensor Público do Estado do Maranhão 

Núcleo de Defesa da Saúde, Pessoa com Deficiência e Idoso 
 
 

VINÍCIUS GOULART 
Defensor Público do Estado do Maranhão 

Núcleo de Defesa da Saúde, Pessoa com Deficiência e Idoso 
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