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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DA 

FAZENDA DA COMARCA DE CRICIÚMA-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, através do 

Defensor Público que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, 

inciso II, da Lei 7.347/1985 c/c com art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar 80/1994 e 

art. 4º, VII, da Lei Complementar 575/2012, propor 

 

 

 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 

 

em face do MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, pessoa jurídica de direito público, com sede 

na Rua Domenico Sônego, n.º 542, Paço Municipal Marcos Rovaris, Criciúma/SC, 

CEP 88804-050 e do ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito 

público, sediado na Avenida Osmar Cunha, n.º 220, Centro, Edifício Bancário J. J. 

Cupertino Medeiros, Florianópolis/SC, CEP 88015-100, pelas razões de fato e de 

direito a seguir expostas:  
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I – DOS FATOS  

 

A instituição firmatária, ao longo dos anos em que atua nas demandas 

de medicamentos, vislumbrou que muitas pessoas necessitam fazer uso de Spiriva 

Respimat (Brometo de Tiotrópio), medicamento que, muitas vezes, mesmo sendo o 

único indicado para o tratamento de saúde, não é fornecido pelo SUS.  

Tal situação gerou o ajuizamento de diversas ações individuais visando 

o fornecimento do fármaco, citando-se exemplificativamente:   

 

Assistido Doença Nº do processo Data concessão 

liminar 

Roneide de Souza Doença Pulmonar 

Obstrutiva (CID 

J44.8) 

0312749.77.2017.8.24.0020  

28.11.2017 

Dirce Vieira 

Lourenço 

Doença Pulmonar 

Obstrutiva 

0019977.21.2013.8.24.0020 26.01.2013 

Giácomo Trombin Doença Pulmonar 

(CID J44.1) 

0300402.17.2014.8.24.0020 24.09.2014 

Antônio Arnoldo 

Andrade 

Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica 

(CID J44.8) 

0313400.46.2016.8.24.0020 15.12.2016 

Lourival Fernandes Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica 

com exacerbação 

aguda não 

especificada (CID 10 

- J44.1) 

0300376.19.2014.8.24.0020 24.12.2014 

 

Em vista disso, a presente demanda visa a condenação dos requeridos, 

Município de Criciúma e Estado de Santa Catarina, ao cumprimento da obrigação de 

fazer, consistente no fornecimento do medicamento Spiriva Respimat (Brometo de 

Tiotrópio) a quem deles necessitar. 
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O fármaco Spiriva Respimat (Brometo de Tiotrópio) é indicado para o 

tratamento de Doença Pulmonar Obstrutiva (CID J44.8). Seu uso se dá por inalação 

oral e melhora a qualidade de vida, reduzindo significativamente os episódios de 

exacerbação (crises de agravamento). Assim age evitando e diminuindo tosse, catarro 

e falta de ar, irritação respiratória crônica, associada à dispneia (falta de ar). O uso do 

medicamento reduz a necessidade de atendimento em emergências e possíveis 

internações hospitalares decorrentes de problemas respiratórios e pulmonares 

graves.  

Contudo, Spiriva Respimat não é fornecido pelo SUS, eis que não está 

padronizado em nenhum dos programas do Ministério da Saúde, órgão responsável 

pela seleção e definição dos medicamentos a serem fornecidos pelos referidos 

programas.  

Assim, alternativamente ao Brometo de Tiotrópio o SUS fornece os 

seguintes medicamentos, que são integrantes da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME): 

 

 Salbutamol aerossol 100mcg/dose e solução inalante 5mg/ml; 
 

 Beclometasona 50mcg, 200mch e 250 mcg; 
 

 Brometo de Ipratrópio aerossol 0,02mg/dose e solução inalante 
0,25mg/ml; 
 

 Prednisona 5mg e 20mg; 
 

 Prednisolona 1,34mg/ml e 4,02mg/ml. 

 

Contudo, têm sido recorrentes pessoas que necessitam do uso 

específico do Spiriva Respimat, casos em que a substituição por quaisquer dos 

medicamentos disponibilizados pelo SUS não é cabível.  

Quando esses pacientes não têm condições de adquirir o fármaco na 

rede particular de saúde (e não são poucos os casos, já que o fármaco custa 

aproximadamente R$265,78 – duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos), ficam sem tratamento das suas doenças, ou com tratamento deficiente.   

Da mesma forma que esses assistidos, há diversas outras pessoas que, 

necessitando do medicamento postulado e não sendo o caso de substituição por 
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quaisquer dos medicamentos alternativos disponibilizados pelo SUS, estão ficando 

sem tratamento para suas doenças. 

Ademais, pelo que se conhece da realidade social de nosso país, fruto 

de inoperantes políticas públicas e questões culturais de formação manifestamente 

excludentes, há que se reconhecer o fato de que um infinito número de pessoas 

vulneráveis não tem sequer a mínima condição de conhecer seus direitos, inclusive 

os de acesso à saúde e de assessoria jurídica integral e gratuita, especialmente no 

Estado de Santa Catarina, que conviveu longamente numa situação de 

inconstitucionalidade ante a inexistência da Defensoria Pública. 

Ainda, aqueles que buscam a tutela judicial de saúde e o serviço público 

prestado pela Defensoria representam, evidentemente, uma minoria da população 

que potencialmente pode(ria) usufruir desse serviço.  

Sem prejuízo dessa análise, a qual demandaria uma árdua pesquisa, 

tem-se que o Estado e o Município se recusam a fornecer estes medicamentos 

administrativamente diante da alegação de que eles não estão presentes nas listas 

emitidas pelo Ministério da Saúde.  

Além da resistência na concessão dos medicamentos 

administrativamente, o Poder Público também oferece resistência nas ações 

individuais através das contestações, interposição de agravos de instrumento, 

apelações e pedidos de suspensão da tutela antecipada, dentre outros atos 

processuais que visem desobrigá-lo ao fornecimento dos fármacos.  

Os argumentos utilizados pelo Poder Público são, além da ausência dos 

medicamentos nos protocolos, basicamente os seguintes: ausência de solidariedade 

entre os três entes da federação, a intervenção indevida do judiciário na 

discricionariedade da administração pública, a reserva do financeiramente possível, a 

não comprovação científica da eficácia do remédio.  

A partir dessa resistência, o elevado número de demandas individuais 

sobrecarrega a todos, Defensores Públicos, Juízes e Advogados Públicos, além de 

exigir a mobilização de inúmeros outros profissionais, como peritos, servidores da 

Administração ré e do Poder Judiciário, gerando custos periféricos desnecessários.  

Assim, e considerando o que já foi exposto acima, faz-se necessária a 

proposição da presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA como forma de efetivar o direito 

constitucional à saúde.  
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II - DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E LEGITIMIDADE ATIVA DA 

DEFENSORIA PÚBLICA  

 

De acordo a 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 (ar. 134). 

Desta feita, é papel da Defensoria Pública atuar na defesa dos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos através do instrumento jurídico intitulado 

ação civil pública, conforme norma insculpida no art. 4º, inciso VII, da Lei 

Complementar 80/1994, Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal 

e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e, 

também, o art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar 575/2012, que criou a Defensoria 

Pública do Estado de Santa Catarina, dispondo sobre sua organização e 

funcionamentos, in verbis: 

 

VII – 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; 

 

De outro vértice, a Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública 

em seu art. 5º, inciso II1, prevê expressamente a legitimidade da Defensoria Pública 

para o ajuizamento de ação civil pública visando a tutela de todo e qualquer interesse 

difuso ou coletivo (artigo 1º, IV)2. 

Dentre as prerrogativas, vale lembrar a necessidade de intimação 

pessoal e da contagem de todos os prazos para manifestação nos autos em dobro, 

nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º 80/94.  

                                                           
1 Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar (...) II - a Defensoria Pública. 
2 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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm#art5lxxiv
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  Sedimentando a questão, cumpre observar o leading case do Eg 

Supremo Tribunal Federal conforme ementa que se colaciona: 

 
Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. 
Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em 
defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição 
Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, 
da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do 
art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as 
modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. 
Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto 
que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da 
legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade 
para a propositura de ação civil pública que vise 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) (grifei) 

 

O presente caso tutela direito de caráter difuso (saúde), o qual, na 

prática, alcança, de modo preponderante, para não dizer integral, as pessoas com 

parcos recursos financeiros, que, é cediço, representam a grande maioria de utentes 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Inobstante a CRFB enuncie que o direito à saúde é um direito 

fundamental de todos, não se pode ignorar o fato de que a maior parte daqueles que 

buscam a política gratuita de dispensação de medicamentos e insumos é composta 

de pessoas necessitadas, de poucos recursos materiais.  

É fato notório que aqueles que dispõem de dinheiro para aquisição de 

medicamentos, ainda que disponíveis na rede pública, preferem adquirir os fármacos 

nas drogarias privadas, muito em razão da urgência dos casos e da escolha por não 

enfrentar a famosa “fila do SUS”. 

Assim é que o objeto desta demanda, a qual busca tutelar um direito 

fundamental, cuja política pública é estabelecida e alcança, em sua grande maioria, 

pessoas necessitadas, legitima, in casu, a Defensoria Pública para a propositura da 

ação, em especial, nos termos do artigo 4º, inciso X, da LC 80/94, que enuncia como 

atribuição da instituição o dever de 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.  
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No caso, a partir do ajuizamento de diversas ações individuais com o 

mesmo objeto deste, há evidente demonstração de que pessoas necessitadas serão 

atingidas pela tutela jurisdicional coletiva, restando, evidente, portanto, a competência 

da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina para propor a presente ação civil 

pública.  

 

III - DO DIREITO  

III. 1 - DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

A saúde, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal (CF), 

é direito fundamental social de toda e qualquer pessoa. 

De acordo com o artigo 23, inciso II, da CF, é competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde pública, devendo 

referidos entes elaborarem políticas sociais e econômicas na área citada (artigo 196 

da CF). 

A prestação da saúde à população ocorre por meio de uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos, organizados pelos entes 

públicos num Sistema Único de Saúde - SUS (artigo 198 da CF e artigo 4º da Lei nº 

8.080/90), tendo, como consequência, a concorrência de todos eles para o seu 

financiamento (artigo 198, § 1º, da CF), o que implica a responsabilidade solidária 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pelo cumprimento 

do dever de prestação da saúde, aqui incluídos o fornecimento de medicamentos e 

a realização de cirurgias/procedimentos médicos. 

Sendo solidária a responsabilidade dos entes públicos pela prestação do 

serviço de saúde, poderá a parte constante do polo ativo dessa relação jurídica 

de saúde acionar qualquer um deles (ou todos) para cumprimento da obrigação, 

sendo desnecessário o acionamento de todos: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) 

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO 

DE AGRAVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS 

POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, 

NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – 

COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, 

ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM 
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TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU 

INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II) – DETERMINAÇÃO 

CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE 

DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, 

TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS 

PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O 

QUE LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” NAS 

DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO 

ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS 

ENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO. 

(ARE 825641 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 

Turma, julgado em 16/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 

DIVULG 03-10-2014 PUBLIC 06-10-2014) (grifei) 

Tratando-se, pois, de litisconsórcio passivo facultativo, a não inclusão de 

algum dos entes no polo passivo da relação jurídica é opcional ao credor da obrigação 

de saúde - que é o único apto a verificar no caso concreto a melhor utilidade ao fim 

almejado. 

 

III.2 -  DO DIREITO À SAÚDE 

 

É incontroverso que a saúde é direito de todos (artigo 6º da CF). 

O Estado, por sua vez, tem o dever de garantir esse direito, 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 (artigos 196 da CF e 2º, § 1º, da Lei nº 8.080/90). 

Entretanto, se as políticas não conseguem atingir tal desiderato (reduzir 

o risco de doença e de outros agravos), também não garantem o direito à saúde, de 

maneira que, consequentemente, sonegam esse direito às pessoas delas 

dependentes. 

Logo, a existência de políticas públicas falhas e ineficientes elide 

qualquer garantia do direito à saúde, sendo o Poder Público responsável, pois, caso 

a caso, pela não efetivação do direito em favor de cada um dos pacientes atingidos. 

É justamente o que ocorre em pleitos de medicamentos não 

fornecidos pelo SUS. 
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Ou seja, a política pública do SUS se resume ao fornecimento de 

medicamentos substitutos àqueles requeridos pelo paciente. Assim, quando nenhum 

deles é cabível ou recomendável para o específico caso do paciente, a política pública 

se revela falha e não garante o direito à saúde. 

Para esses casos, a política pública do SUS - que não fornece o 

medicamento de que o paciente precisa - não atinge seu propósito, que é visar à 

redução do risco de doença e de outros agravos. 

Com a ineficiência da política pública, deve o Poder Público zelar pela 

execução dos meios que possibilitem a reversão desse problema, mediante o restauro 

da garantia da saúde. 

Considerando que a promoção da saúde dessas pessoas somente 

ocorrerá com o fornecimento do medicamento pleiteado, sobressai a solução para a 

política pública falha e ineficiente. 

Entretanto, mesmo nesse cenário de sonegação do direito à saúde, a 

disponibilização pelo SUS não ocorre. 

A negativa ocorre porque o SUS alega que, como o fármaco não está 

relacionado na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ou nas 

Portarias que instituíram o Componente Especializado e Básico da Assistência 

Farmacêutica, não há possibilidade (ou dever) de disponibilização gratuita do 

medicamento. 

As listas oficiais elaboradas pelo Ministério da Saúde podem 

guiar/orientar as atividades dos gestores públicos, mas jamais servir de fundamento 

para se tolher o direito à saúde. 

Nesse sentido, entre priorizar o direito constitucional à saúde, 

assegurando-se aos usuários os medicamentos necessários à sua garantia, ou as 

portarias ministeriais e infraconstitucionais do SUS, o Judiciário tem optado por dar 

relevo à saúde, como forma de respeito ao direito fundamental respectivo: 

 

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

DIREITO À SAÚDE. FIBRILAÇÃO ARTERIAL E INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA (CID 10 I 48.8 E I 50). FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO 

APIXABANA 5MG (ELIQUIS). 1. A assistência à saúde é direito de todos 

garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os 

medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da 

CF. 2. Tratando-se de demanda que visa o fornecimento de 

medicamento inacessível e imprescindível à preservação da vida e da 

saúde do requerente, é suficiente a demonstração da existência da 
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moléstia, com a prescrição do tratamento apropriado, e a ausência de 

recursos financeiros do autor para custear o tratamento. SENTENÇA 

CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 

70063974075, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 23/04/2015) (grifos meus) 

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer (medicamentos) 
com pedido de antecipação de tutela. Indeferimento do pleito de 
antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que não fora 
comprovada a ineficácia ou a impossibilidade de utilização das 
alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS. Desacerto. 
Medicamento não padronizado. Irrelevância, nos casos de 
extrema urgência. Relatório médico inicial, solicitado pela 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que demonstra, 
ab initio e com suficiência, a imprescindibilidade do fármaco que 
não pode ser substituído. Direito à saúde fundamental à saúde. 
Perigo de dano inverso, caso não concedida a tutela de urgência, 
ao menos em parte. Recurso parcialmente provido.  (TJSC, Agravo de 
Instrumento n. 0009666-26.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. 
Pedro Manoel Abreu, j. 20-04-2016). (grifos meus) 

 

Em vista disso, conclui-se que não pode o Poder Público, pois, querer 

forçar a utilização, pelos usuários, dos medicamentos e procedimentos que entende 

cabíveis (constantes de suas políticas públicas), sob pena de integral 

desconsideração da técnica especializada para privilégio das alegações genéricas do 

Estado. 

Adamais, não há que se falar em indevida interferência do Judiciário no 

Poder Executivo, quando da imposição da obrigação de fazer, uma vez que aquele - 

não podendo se esquivar da tarefa de prestação da tutela jurisdicional - está apenas 

determinando a este o cumprimento da lei e da Constituição no caso concreto. 

Também não se pode aceitar a argumentação do Poder Público de 

impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer que importe despesas não 

previstas na lei orçamentária (artigo 167, inciso II, da Constituição Federal), uma vez 

que, no caso concreto, o princípio orçamentário há de sucumbir, numa ponderação de 

interesses, perante o direito à vida, o qual engloba, dentre outras facetas, o acesso à 

saúde; ademais, o artigo 24 da Lei nº 8.666/93 permite a dispensa de licitação em 

caso de comprovada urgência. 

Constata-se, pois, que o Judiciário deve intervir nas demandas de saúde, 

inclusive que envolvam a política pública falha de não fornecimento de medicamentos, 

a fim de garantir o direito em comento a todos que dele necessitarem e a referido 

Poder recorrerem para sua prestação compulsória pelo Poder Público. 
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Assim, considerando a falha/ineficiência da política pública, o 

fornecimento do medicamento surge como alternativa à correção dessa 

incongruência, sendo de somenos importância a padronização do fármaco pelo SUS. 

 

DO DIREITO À SAÚDE NO CASO CONCRETO E DA INEFICÁCIA DA POLÍTICA 

PÚBLICA  

A política pública do SUS para atendimento aos casos para os quais o 

Spiriva Respimat (Brometo de Tiotrópio) é indicado se resume aos medicamentos:  

 

 Salbutamol aerossol 100mcg/dose e solução inalante 5mg/ml; 
 

 Beclometasona 50mcg, 200mch e 250 mcg; 
 

 Brometo de Ipratrópio aerossol 0,02mg/dose e solução inalante 
0,25mg/ml; 
 

 Prednisona 5mg e 20mg; 
 

 Prednisolona 1,34mg/ml e 4,02mg/ml. 
 

 

Quando nenhum dos procedimentos é cabível ou recomendável para o 

caso do paciente e este necessita do medicamento Spiriva Respimat, a política pública 

se revela falha e não garante o direito à saúde. 

Exemplificativamente: 

 

a) RONEIDE DE SOUZA, autos nº 0312749-77.2017.8.24.0020, 

portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva (CID J44.8) - Dr. Ricardo 

T. C. de Menezes (CRME/SC 11.589) atestou que o medicamento 

não pode ser substituído pois a paciente utilizou medicações 

alternativas indicadas pelo SUS, por mais de um ano, contudo, não 

houve controle da doença. Além disso, afirmou que, caso Roneide 

não seja submetida ao uso do Spiriva Respimat, haverá pior controle 

dos sintomas, bem como aumento do risco de exacerbações e 

morte.  
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b) DIRCE VIEIRA LOURENÇO, autos nº 0019977-

21.2013.8.24.0020, portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva 

Grave (CID J45.1 e CID J44.9) – Dr. Renato Matos (CRM 3854) 

atestou que a paciente já usa regularmente o medicamento 

“Foroterol/Budesonida”, o qual é fornecido pelo SUS. Contudo afirma 

que Spiriva Respimat é outra classe de medicamento e não é 

substituível por nenhuma das alternativas indicadas pelo SUS, 

sendo que o não uso do Spiriva implicará a piora funcional do quadro 

clínico.  

c) GIÁCOMO TROMBIM, autos nº 0300402-17.2014.8.24.0020, 

portador de doença pulmonar obstrutiva grave (CID J44.1) – Dra. 

Carla Uliano (CRM XXXX) atestou que caso o paciente não seja 

submetido ao tratamento com Spiriva Respimat haverá piora clínica.  

d) ANTÔNIO ARNOLDO ANDRADE, autos nº 0313400-

46.2016.8.24.0020, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica 

(CID 10 J44.8) – Dr. Ricardo T. C. de Menezes (CRM 11.589) atestou 

que o medicamento não pode ser substituído pois a paciente utilizou 

medicações alternativas indicadas pelo SUS, por mais de seis 

meses, contudo, não houve controle dos sintomas da doença. Além 

disso, afirmou que, caso Antônio não seja submetido ao uso do 

Spiriva Respimat, haverá pior controle dos sintomas, limitações das 

atividades diárias comuns, bem como aumento do risco de 

exacerbações da doença e morte.  

 

e) LOURIVAL FERNANDES, autos nº 0300376-19.2014.8.24.0020, 

portador de doença pulmonar obstrutiva cônica com exacerbação 

aguda não especificada (CID 10 – J44.1) – Dra. Carla Uliano 

(CRM/SC 3253) atestou que as alternativas oferecidas pelo SUS não 

podem substituir o Spiriva Respimat com a mesma eficácia, sendo 

que caso o paciente não seja submetido ao tratamento adequado 

haverá piora clínica. 

 

Logo, há casos, sim, em que o quadro clínico do paciente não 

recomenda a utilização de quaisquer dos medicamentos fornecidos pelo SUS, sendo 

necessário, de forma exclusiva, o uso de SPIRIVA RESPIMAT (Brometo de Tiotrópio).  

Para esses casos, a política pública do SUS - que não fornece o 

medicamento adequado - não atinge seu propósito, que é visar à redução do risco de 

doença e de outros agravos.  
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Vale lembrar que as prescrições do medicamento provêm de médicos 

especialistas, devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina, com 

conhecimento técnico suficiente na área para, de acordo com a análise do caso do 

paciente, indicar qual a melhor forma de tratamento. 

Se os profissionais rechaçaram as alternativas terapêuticas fornecidas 

pelo SUS, é porque, entendedores do caso, verificaram que elas não seriam cabíveis 

ou eficazes para os pacientes. 

No sentido da prevalência da opinião médica sobre as políticas públicas 

do SUS, confira-se julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA 

ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. 

PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS FÁRMACOS POR 

ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. PRINCÍPIOS ATIVOS E DOSAGENS 

DIFERENTES DAQUELAS PRESCRITAS PELO MÉDICO DA AUTORA. 

RECURSO PROVIDO. "Independentemente do resultado da perícia médica 

judicial, a substituição de um medicamento por outro, quando vantajosa 

para o SUS, somente pode ser determinada pelo juízo se houver 

prescrição do médico do paciente." (Ap. Cív. n. 2013.058879-3, de 

Palmitos, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 30-3-2014). (TJSC, Apelação Cível n. 

2014.015454-0, de Criciúma, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 15-05-2014) (grifos 

meus) 

As políticas públicas, na área de saúde, devem visar à redução do risco 

de doença e de outros agravos, como forma de garantia do direito à saúde, conforme 

dispõe o art. 196 da Constituição Federal. 

Entretanto, se as políticas não conseguem atingir tal desiderato (reduzir 

o risco de doença e de outros agravos), também não garantem o direito à saúde, de 

maneira que, consequentemente, sonegam esse direito às pessoas delas 

dependentes. 

Logo, a existência de políticas públicas falhas e ineficientes elide 

qualquer garantia do direito à saúde, sendo o Poder Público responsável, pois, caso 

a caso, pela não efetivação do direito em favor de cada um dos pacientes atingidos. 

É justamente o que ocorre em pleitos de medicamentos não fornecidos pelo SUS. 

Nessas situações, a política pública do SUS se resume ao fornecimento 

de medicamentos substitutos àqueles requeridos pelo paciente. Assim, quando os 

medicamentos alternativos oferecidos pelo SUS não são cabíveis ou recomendáveis 
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para o específico caso do paciente, a política pública se revela falha e não garante o 

direito à saúde. 

Com a ineficiência da política pública, deve o Poder Público zelar pela 

execução dos meios que possibilitem a reversão desse problema, mediante o restauro 

da garantia da saúde. Considerando que a promoção da saúde dessas pessoas 

somente ocorrerá com o fornecimento do medicamento postulado nessa ação, 

sobressai a solução para a política pública falha e ineficiente.  

Destarte, ante a violação dos direitos individuais homogêneos dos 

pacientes que necessitam do medicamento mencionado e não o tem disponibilizado 

pelo SUS, requer-se a condenação da parte ré ao cumprimento da obrigação de fazer, 

consistente no fornecimento do fármaco Spiriva Respimat em favor dessas pessoas 

 

IV – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Tal previsão tem por objetivo conferir efetividade ao processo, eis que é 

inócuo garantir às partes o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal se, 

ao final, à parte autora não for assegurada a prestação da tutela jurisdicional efetiva. 

Não há óbice, inclusive, à concessão da tutela provisória de urgência 

contra a Fazenda Pública (STF, RE 495.740; e STJ, AgRg no Ag 1.185.319/RJ) e, se 

ela não cumprir a ordem liminar concedida, há possibilidade de sequestro de verbas 

públicas dos entes federativos para cumprimento da decisão, nos termos do artigo 

536, § 1º, do CPC. 

Destarte, atendidos os requisitos legais o Judiciário poderá conceder a 

tutela provisória de urgência, mesmo em face da Fazenda Pública, de modo a prestar 

uma resposta útil ao jurisdicionado. 

 

IV.1 - IN CASU 

 

Os documentos juntados aos autos evidenciam a probabilidade do 

direito alegado, eis que comprovam: 
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a) há pessoas que precisam do medicamento Spiriva Respimat para 

tratar doenças para as quais é indicada a utilização de mencionado fármaco; 

 

b) para tratamento das mesmas doenças, o SUS disponibiliza 

medicamentos alternativos; 

c) o SUS não disponibiliza o medicamento Spiriva Respimat, mesmo nos 

casos em que nenhum dos fármacos alternativos seja indicado ou recomendável no 

caso do(a) paciente. 

O perigo de dano também está presente, uma vez que sem a 

disponibilização do medicamento pelo SUS, os usuários têm ficado sem o tratamento 

eficaz de suas doenças, fator que compromete a saúde, havendo risco de morte, em 

muitos casos.  

Como já exaustivamente afirmado, os pacientes afetados, em regra, são 

economicamente hipossuficientes, ou seja, não detêm condições financeiras de arcar 

com o pagamento do medicamento na rede particular de saúde, uma vez que seu 

custo é extremamente elevado (conforme orçamento anexo, o preço de cada caixa é 

de aproximadamente R$265,78 – Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos). 

Nota-se, pois, que, com o não fornecimento do medicamento aos 

pacientes que dele precisam, o Estado provoca violação coletiva do direito à saúde 

dessas pessoas, eis que, sem condições financeiras suficientes, dependem 

exclusivamente do SUS para aquele fim – o que acarreta uma multiplicação de ações 

individuais para fornecimento do mesmo fármaco e, portanto, gastos financeiros e de 

tempo para com o manejo de cada uma das demandas.  

Ademais, há sérios riscos à saúde desses pacientes, eis que a não 

utilização do medicamento pode acarretar, a depender do caso:  

a) aumento do risco de exacerbações e morte (laudos dos assistidos 

Roneide De Souza e Antônio Arnoldo Andrade); 

 

b) piora do quadro clínico (laudos Dirce Vieira Lourenço, Giácomo 

Trombim e Lourival Fernandes) 

 

Veja-se que são situações extremamente graves para a saúde dos 

pacientes, evitáveis somente com a utilização do medicamento aqui requerido, razão 

pela qual a necessidade é imediata e não pode depender do final do processo.  
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Estão presentes no caso, pois, todos os requisitos para a concessão de 

LIMINAR, independentemente da oitiva da parte contrária, a fim de que a parte ré seja 

condenada ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento do 

medicamento Spiriva Respimat, pelo período, forma e quantidade que se fizerem 

necessários, a todas as pessoas que vierem a comprovar, mediante 

apresentação de receita médica, a necessidade de seu uso, devendo a 

disponibilização passar a ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade 

de esgotamento das políticas públicas do SUS, requer-se que a LIMINAR alcance 

todas as pessoas que vierem a comprovar, mediante apresentação de receita médica, 

a necessidade de uso do SPIRIVA RESPIMAT quando houver inadequação, 

ineficiência ou insuficiência da utilização dos medicamentos alternativos ou dos 

padronizados fornecidos pelo SUS, nos termos da receita médica ou laudo médico. 

Com o intuito de garantir o cumprimento da decisão antecipatória, 

requer-se, expressamente, a fixação de multa diária em caso de descumprimento, 

bem como sujeição ao crime de desobediência e sequestro de verbas públicas 

(conforme Enunciado IX do Grupo de Câmaras de Direito Público do TJSC3). 

VI – CONCLUSÃO 

 

ANTE O EXPOSTO, requer-se: 

 

a) a concessão,  initio  litis  e  inaudita  altera  parte  de  medida  liminar  

com a expedição de mandados de intimação aos representantes judiciais 

dos réus, para cumprimento urgente e imediato da obrigação de fazer, 

consistente no fornecimento do medicamento SPIRIVA RESPIMAT 

(Brometo de Tiotrópio), pelo período, forma e quantidade que se fizerem 

necessários, a todas as pessoas que vierem a comprovar, mediante 

apresentação de receita médica, a necessidade de seu uso, devendo a 

disponibilização passar a ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com 

fixação de multa diária, nos termos do artigo 536, §1°, do Código de 

Processo Civil, e artigos 3º, 11 e 12 da Lei n. 7347/85, sem prejuízo de 

medidas outras que visem o resultado prático equivalente, inclusive o 

sequestro de verbas públicas e a incidência em crime de desobediência; 

 

                                                           
3 ENUNCIADO N. IX - Ao conceder a tutela provisória, em ação voltada para concessão de medicamentos, o magistrado fixará 

prazo razoável para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro da quantia necessária à efetivação do comando judicial, 

afastada a imposição de multa concorrente. (DJE n. 2355, disponibilizado em 23.05.2016, p. 1) 
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b) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de 

esgotamento das políticas públicas do SUS, requer-se que a LIMINAR, na 

forma do item anterior, alcance todas as pessoas que vierem a comprovar, 

mediante apresentação de receita médica, a necessidade de uso do 

SPIRIVA RESPIMAT (Brometo de Tiotrópio) quando houver 

inadequação, ineficiência ou insuficiência da utilização dos medicamentos 

alternativos ou dos padronizados fornecidos pelo SUS, nos termos da 

receita médica ou laudo médico; 

 

c) a citação das parte rés no escritório da respectiva Procuradoria no 

Município de Criciúma; e no escritório da respectiva Procuradoria do 

Estado de Santa Catarina (já que, nos termos do artigo 75, inciso II, 

do CPC, o Estado é representado judicialmente por seus 

procuradores e, nos termos do artigo 242, § 3º, do CPC, a citação do 

Estado será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, dispensando-se, pois, a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Florianópolis/SC) 

para, querendo, oferecerem resposta, sob pena de aplicação dos efeitos 

da revelia; 

 

d) a intimação do Ministério Público, conforme artigo 5º, §1º, da Lei 7.347/85; 

 

e) ao final, a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, a fim de condenar a parte ré ao 

cumprimento da obrigação de fazer, descrita e na forma dos itens “a” e 

“b”, de forma definitiva; 

 

f) a isenção de custas, honorários periciais e demais ônus da sucumbência 

(artigo 18 da Lei 7.347/85 e artigo 87 da Lei n. 8078/90); 

 

g) a publicação de edital conforme previsão do art. 94 da Lei n. 8.078/90; 

 

h) por fim, pugna-se para que sejam observadas as prerrogativas dos 

membros da Defensoria Pública, a serviço da democratização do acesso 

à justiça, notadamente: (i) receber intimação pessoal mediante entrega 

dos autos com vista em qualquer processo e grau de jurisdição (LC 80/94, 

art. 128, I; LCE 575/12, art. 46, I); (ii) a contagem em dobro de todos os 

prazos (LC 80/94, art. 128, I; LCE 575/12, art. 46, I). 

 

Requer demonstrar suas alegações, principalmente, pelo uso de provas 

testemunhais, reservando-se a faculdade de utilizar todos os meios probatórios em 

direito admitidos. 
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Dá-se a causa o valor de R$ 3.189,36 (três mil, cento e oitenta e nove 

reais e trinta e seis centavos).  

Nestes termos, 

 

Pede deferimento. 

 

Criciúma, 13 de junho de 2018. 

 

DIEGO TORRES 

Defensor Público do Estado de Santa Catarina 


