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URGENTE 
 
 
 
 

 

(PAJ/DPU n. 2017/017-02686) 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por seu órgão de execução, no exercício 

das suas funções constitucionais (CF/88, art. 134, caput) e legais (LC 80/94 e 

LC 132/09), na figura do Defensor Regional de Direitos Humanos, em atuação 

conjunta com a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

pelos Defensores Públicos estaduais integrantes do Núcleo da Infância e 

Juventude, agindo nos termos dos artigos 1º, III, 5º, III, 134 e 227 da 

Constituição de 1988, artigo 37 da Convenção ONU sobre Direitos da Criança, 

promulgada pelo Decreto 99.710/90, vêm, perante Vossa Excelência, com base 

no art. 1º, IV e art. 5º, II da Lei 7.347/1985; art. 4º, VII da LC 80/94; art. 7º, XVIII 

e art. 201, II da CF/88; art. 71 e seguintes da Lei 8.213/1991 c/c art. 93 e 

seguintes do Decreto 3.048/1999, propor a presente 
 
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR 

 

em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, com sede na Avenida Marechal 

Mascarenhas de Moraes, nº 1927, Bento Ferreira, em Vitória/ES, do ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, 
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Centro, Vitória/ES, CEP 29015-110, da UNIÃO, pessoa jurídica de direito 

público, representada pela Advocacia Geral da União, com endereço à Rua 

José Alexandre Buaiz, nº 160, Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29050-955, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

 
 
 

 

1 - LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

Considerando a matéria tratada na presente exordial, concernente a 

obrigação de fazer na área da saúde, tem-se prescrita a responsabilidade 

solidária dos entes federativos, conforme consta no artigo 196, da Constituição 

da República Federativa do Brasil, que assim diz: 

 

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

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

 

Dessa maneira, não resta dúvida de que a União, os Estados-

membros e os Municípios são partes legítimas para figurarem no polo passivo 

de demandas em que a pretensão é o fornecimento de medicamentos 

imprescindíveis à saúde, principalmente no que tange à medicamentos de alta 

complexidade, como bem é o caso versado nos autos. 

 
 

 

2 - RESUMO DOS FATOS 

 

As Defensorias Públicas da União e do Estado do Espírito Santo, no 

desempenho de suas funções institucionais, se depararam com a situação de 

diversos pacientes do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) sem a 

possibilidade de continuidade do tratamento oncológico. Isso se daria em 

virtude da falta do medicamento Dactinomicina, de cunho indispensável e 

insubstituível no tratamento quimioterápico de crianças acometidas por 

nefroblastoma, conforme laudos médicos em anexo. 
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Insta salientar que o presente quadro apresentado é recorrente, não 

sendo a primeira vez que o hospital encontra-se desabastecido de 

Dactinomicina. Ainda, faz-se necessária a ressalva de que o fármaco está 

inserido na Política Nacional para a Prevenção e Controle de Câncer, 

devendo ser adquirido pelo Ministério da Saúde e repassado às 

Secretarias Estaduais de Saúde, em conformidade com o Protocolo da 

SOBOPE – Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. 

 

Registra-se ainda que a própria Diretoria do hospital informou que já 

havia encaminhado ofício para o Ministério da Saúde a respeito da falta do 

medicamento, seguindo o protocolo padrão. Porém, o Ministério da Saúde 

apenas informou que o medicamento está em processo final de aquisição, mas 

sem previsão de assinatura do contrato, e se compromissou a enviar 30 (trinta) 

frascos do medicamento, apenas quinze por cento do necessário para um 

mês, conforme consta nas correspondências em anexo (Doc. 02). 

 

Dessa forma, um grupo de pais de crianças que fazem o tratamento 

dirigiu-se até a Defensoria Pública atuante neste Juízo objetivando uma tutela 

jurisdicional para compelir a União a fazer a aquisição do medicamento 

necessário ao tratamento. 

 

Ressalta-se que são diversas crianças atingidas por nefroblastomas 

sem a ministração de medicação necessária, dentre as quais encontram-se 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme 

laudos e documentações juntadas em anexo (Doc.03). 

 

3 - FUNDAMENTAÇÃO 
 
 
 
 

3.1 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL 

 

O legislador constituinte de 1988 inaugurou o texto constitucional 

(Preâmbulo) pregando o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a à justiça como 
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valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na ordem social. Logo em seguida, fixou como princípios fundamentais 

(art. 1º): 

 

“I – soberania; 

 

II – cidadania; 

 

III – dignidade da pessoa humana; 

 

IV – valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 

V – pluralismo político”. 

 

Trilhando o texto constitucional, observamos ainda que o art. 5 º, 

caput, da Constituição Federal, garante o direito e inviolabilidade à vida, 

garantindo mais do que o direito a subsistência, mas o direito a uma existência 

digna. Isto porque, além de promover a vida, o Estado deve dispor de meios 

que garantam a sua dignidade 

 

Alicerçando o princípio da dignidade humana, a constituição 

federal elenca direitos vitais e fundamentais, os quais a doutrina denomina de 

mínimo existencial. 

 

“O conceito de mínimo existencial, do mínimo 

necessário e indispensável, do mínimo último, aponta para uma 

obrigação mínima do poder público, desde logo sindicável, tudo 

para evitar que o ser humano perca sua condição de humanidade, 

possibilidade sempre presente quando o cidadão, por falta de 

emprego, de saúde, de previdência, de educação, de lazer, de 

assistência, vê confiscados seus desejos, vê combalida sua vontade, 

vê destruída sua autonomia, resultando num ente perdido num cipoal 

das contingências, que fica à mercê das forças terríveis do destino” - 

grifo nosso (CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos direitos 

fundamentais sociais. Revista Crítica Jurídica, Curitiba, n. 22, p. 27, 

jul./dez. 2003.). 
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Portanto, o direito a saúde compõe o rol de direitos do mínimo 

existencial, ou seja, é requisito essencial para a vida e também para a dignidade 

do ser humano, estando estes conceitos intimamente ligados entre si. 

 

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

exemplificado nas palavras do ministro Celso de Mello, em seu voto que 

transcreve-se: 

 

(...) O direito à saúde — além de qualificar -se como 

direito fundamental que assiste a todas as pessoas — representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder 

Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no 

plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar –se 

indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, 

ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional.(...)” 

 

(RE 271.286 -AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

12.09.2000, 2.ª Turma, DJ de 24.11.2000.) 

 

No mesmo sentido: STA 175 -AgR, Rel. Min. Presidente 

Gilmar Mendes, j. 17.03.2010, Plenário, DJE de 30.04.2010. 

 

Atualmente a judicialização das políticas públicas tem sido frequente 

quando os gestores públicos não tomam as providencias necessárias para 

implementarem os direitos e garantias sociais previstos em nossa Constituição. 

 

Assim, observa-se que o pleito se amolda perfeitamente aos 

princípios e objetivos delineados no texto constitucional. 

 

3.2 - SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu 

artigo 6º dispôs: 

 

“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho 

(...)” como também no artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
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universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. 

 

O constituinte originário colocou o direito à saúde em destaque, 

reconhecendo-o como direito fundamental e garantindo sua efetivação, dentre 

outros direitos fundamentais (Título II – CRFB/88), através de seu 

reconhecimento como direito/garantia de aplicação imediata (art. 5º, 1º, CRFB): 

 

“As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”. 

 
 

 

Tais dispositivos denotam que o próprio constituinte reconhece a 

máxima importância do direito à saúde, bem como a responsabilidade estatal 

para que este possa promover todas as condições necessárias a uma vida 

digna e ao pleno tratamento de doenças que recaiam sobre os cidadãos. 

 

Conforme dispõe o art. 198 da Constituição federal e também o art. 

7º da lei 8080/90, cabe ao Sistema único de saúde – SUS, com a participação 

simultânea dos entes estatais nos três níveis, União, Estado e Município, 

promover as condições e dar assistência ao pleno exercício do direito a saúde 

garantindo meios para o tratamento médico adequado. 

 

Importante ainda destacar o disposto no artigo 6º, da Lei 8080/90 In 
 

verbis: 

 

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. 
 
 
 
 

Em relação à responsabilidade pelo fornecimento de atendimento à 

saúde da população no que tange a tratamento médico, cirurgias, exames de 
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especialidades e medicamentos, cumpre ressaltar que o Constituinte originário, 

colocou o direito à saúde como destaque, e, reconhecendo sua relevância, 

entendeu por distribuir competência para todos os entes políticos. Não é outro 

o entendimento de nossos tribunais pátrios, conforme segue-se: 

 
 

ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. UNIÃO E ESTADO- 
 

MEMBRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO 
 

FACULTATIVO. CÂNCER. NEGATIVA DO PODER PÚBLICO 
 

EM FORNECER O FÁRMACO. COMPROVAÇÃO DA 
 

NECESSIDADE. 
 

 

1. A União, Estados-Membros e Municípios têm legitimidade 

passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam 

sobre fornecimento de medicamentos. 

 

(TRF-5 - APELREEX - Apelação / Reexame Necessário : 

REEX 68018720114058400) 

 

ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
 

TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEGITIMIDADE. 
 

 

1. O funcionamento da assistência oncológica possui 

sistemática própria e diferenciada, instituída, pela Portaria GM 

nº 2.439/2005, a Política Nacional de Atenção Oncológica. 

 

2. A Portaria GM nº 874/2013, que revogou a portaria GM nº 

2439/2005, preceitua, em seu art. 26, que o tratamento aos 

pacientes com câncer se dará por meio de Unidades de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e 

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON). 

 

3. Os hospitais habilitados como UNACON's ou CACON’s, 

segundo os termos da Portaria/SAS nº 140, de 27/02/2014, devem 

oferecer assistência especializada integral ao paciente com 

câncer, atuando no seu diagnóstico definitivo e tratamento. 
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4. Considerando que a autora está sendo atendida no 

Hospital Geral de Bonsucesso, qualificado como Unidade de 
 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON 
 

(Portaria MS nº 140, de 27 de fevereiro de 2014) e integrante 

do Sistema Único de Saúde, verifica-se a legitimidade da 

União para figurar no polo passivo da demanda. 

 

5. Na hipótese, o medicamento não foi fornecido à paciente por 

ausência momentânea do fármaco, apesar de incluído na 

política de tratamento de neoplasia da unidade hospitalar, de 

modo que a decisão agravada, no que tange ao 

fornecimento do fármaco PACLITAXEL, apenas determinou 

o cumprimento da política pública existente. 
 

(TRF-2 - Agravo de Instrumento : AG 00096574620154020000 

RJ 0009657-46.2015.4.02.0000) 

 

Dessa forma, sendo a saúde um direito fundamental do ser humano, não 

há como aceitar a inércia dos REQUERIDOS (União, Estado e Município), que 

deve sem escusas prover as mínimas condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 
 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA 

CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. OBRIGAÇÃO DO 

PODER PÚBLICO GARANTIR O ACESSO À SAÚDE. VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. A 

garantia constitucional do direito à vida assegura o acesso 

do cidadão às políticas públicas de saúde, devendo o 

estado (em sentido lato) garantir o fornecimento de 

medicamento necessário ao tratamento de doenças, sem 

impor qualquer empecilho de ordem burocrática. (TJMS; 

APL 0007986-75.2012.8.12.0001; Campo Grande; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 

27/03/2014; Pág. 11)” 

 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA 

COMINATÓRIA À FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE- 
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IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DAS 

ASTREINTES AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 

QUE NÃO INTEGRA OS AUTOS COMO PARTE- RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. A saúde é direito de todos e 

dever do estado/município, nos termos do artigo 196, 

Constituição Federal, devendo garantir aos cidadãos o 

fornecimento de todos os meios indispensáveis para a 

manutenção da saúde. É perfeitamente possível a imposição 

de multa (astreinte) à Fazenda Pública pelo descumprimento 

de decisão judicial. O agente público que não integrou o polo 

passivo da demanda, na qualidade de parte, não pode suportar 

o ônus da punição aplicada. (TJMT; APL 80697/2013; Tangará 

da Serra; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Vandymara G. R. 

P. Zanolo; Julg. 18/03/2014; DJMT 27/03/2014; Pág. 174)” 

 
 
 
 

 

Sendo assim, nos resta claro que as jurisprudências atuais não trazem 

outro entendimento a respeito do tema, devendo o judiciário realizar o 

cumprimento das políticas públicas, não permitindo que o poder executivo 

permaneça inerte com suas obrigações constitucionais. 

 
 
 

 

3. 4 - APLICAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES SOBRE DIREITOS HUMANOS 

 

Compulsando a normatização sobre Direitos Humanos, 

observa-se que o Brasil é signatário de vários tratados que versam sobre 

direitos fundamentais. Neste ponto, colacionamos os principais tratados e 

pactos internacionais que versam sobre o caso em questão. Vejamos o art. 

XXII da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

“Art. XXII – Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela 

cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos 

de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua 

personalidade”. 
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Já a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, em seu art. 
 

1º (item 1) e art. 2º (item 1), preceitua: 

 

“Art. 1º - Item 1 – O direito ao desenvolvimento é um direito humano 

inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos 

estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, 

cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente 

realizados”. 
 

Art. 2º - Item 1 – A pessoa humana é o sujeito central do 

desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do 

direito ao desenvolvimento”. 

 

Da mesma forma, a Declaração e Programa de Ação de Viena, em 

seus arts. 10 e 22 proclama: 

 

“Art. 10 – A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o 

direito ao desenvolvimento, previsto na Declaração sobre Direito ao 

Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte 

integral dos direitos fundamentais. [...]. Embora o desenvolvimento 

facilite a realização de todos os direitos humanos, a falta de 

desenvolvimento não poderá ser invocada como justificativa para se 

limitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. [...]”. 
 

“Art. 22 – Deve-se dar atenção especial às pessoas portadoras de 

deficiências, visando assegurar-lhes um tratamento não-

discriminatório e equitativo no campo dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais, garantindo sua plena participação em todos 

os aspectos da sociedade”. 

 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
 

Culturais, em seu art. 12 prescreve: 

 

“1 – Os Estados-partes no presente pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa de desfutar o mais elevado nível de saúde física e mental. 

 

2 – As medidas que os Estados-partes no presente pacto deverão 

adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito, 

incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar: [...]; 
 
 
 
 

 

10 de 16 



 

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”. 

 

Já o Protocolo Adicional à Convenção Americana, em seus arts. 
 

10 à 18 estabeleceu: 

 

“Art. 10 – Direito à saúde: 
 

1 – Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como gozo do mais 

alto nível de bem-estar físico, mental e social. 
 

2 – A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados-Partes 

comprometem-se a reconhecer a saúde como bem público e 

especialmente adotar as medidas para garantir este direito: [...]; 

 

d) Prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e 

de outra natureza;” 

 

“Art. 18 – Proteção de deficientes; Toda pessoa afetada por 

diminuição de suas capacidades físicas e mentais tem direito a 

receber atenção especial a fim de alcançar o máximo 

desenvolvimento de sua personalidade. [...].” 

 
 
 

Todas essas legislações mencionadas são Pactos ou Tratados 

Internacionais aos quais o Brasil aderiu expressamente, sendo, portanto, 

aplicáveis ao presente caso. 

 

3. 5 - APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.080/90 

 

Foi a Lei nº 8.080/90 a regulamentadora do direito constitucional à 
 

Saúde (art. 1º), em grande parte repetindo o texto constitucional. Destacam-se: 

 

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

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
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acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do País. 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. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta ou indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder-Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas 

federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 

hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 

 

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
 

III – a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das 

ações assistenciais e das atividades preventivas”. 

 

Analisando o texto legal acima colacionado, chega-se também à 

conclusão acerca de sua violação, vez que pesam sobre as entidades estatais 

a obrigação legal de atender – não só coletivamente – mas individualmente, 

cada cidadão, especialmente, quando se tratar de medidas tendentes à 

recuperação da saúde. 

 
 

3. 6 - APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.069/90 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

 

Ainda que a presente Ação Civil Pública verse sobre direito coletivo, 

e que por isso na maioria das vezes o tutelar desse direito seja um grupo a 

priori indeterminado, é cediço que o direito tutelado por esta ação é um direito 

de natureza coletiva stricto sensu, sendo possível a determinabilidade do grupo 

atingido. 
 

Desta feita, percebe-se ao determinar minimamente os sujeitos aqui 

substituídos, que esses são crianças, incidindo sobre a presente tutela portanto 
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a Lei 8.069/90, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acerca 

especificamente do tema saúde, assim dispõe o ECRIAD em seu art. 4º: 

 
 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 

 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; 

 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 

 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

 
 

 

Ainda, prescreve o microssistema de proteção a pessoa humana em 

desenvolvimento que: 

 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência. 

 
 

 

Por fim, especificamente quanto a proteção judicial dos interesses 

coletivos, o ECRIAD atrai para si a competência material para análise jurídica 

da causa, assim prescrevendo: 

 

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao 

adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: 

 

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;  
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4 -  ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POR URGÊNCIA 
 
 

Na presente ação encontram-se preenchidos todos os requisitos 

para a concessão da tutela antecipada de urgência, expressos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. A verossimilhança do direito alegado (fumus boni 

júris), consubstanciada no direito à saúde e na necessidade/obrigatoriedade 

que o Poder Público o forneça a todas as crianças que necessitam e do modo 

que necessitam, resta demonstrada e provada com as razões de fato e de 

direito expostas na presente exordial. Ela se dá por tratar-se de um grupo de 

crianças que se encontram sem o devido tratamento oncológico por falta 

de medicamento indispensável e insubstituível, cuja responsabilidade de 

distribuição é do Poder Público. 

 

Já o requisito do perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional 

(periculum in mora), fundado na possibilidade da ocorrência de dano grave ou de 

difícil reparação, está lastreado na situação de que os menores não estão 

tendo o devido acompanhamento hospitalar, indispensável ao 

tratamento de uma doença crônica, grave e agressiva, que 

comumente gera o óbito. Por fim, no que se refere a irreversibilidade do 

provimento (art. 300, §3º, CPC) destaca-se o princípio da proporcionalidade, 

que no embate constitucional do direito à saúde versus direito econômico, 

autoriza a antecipação dos efeitos da tutela. 

 

De mais a mais, entende-se ainda, junto com os documentos 

acostados na presente exordial, que está expressamente caracterizado o caso 

em pauta como um pedido de urgência colmatando o requisito legal do 

periculum in mora, porquanto, tal condição gera por presunção legal, em 

decorrência dos princípios citados, a urgência, a especial atenção, a 

imprescindibilidade, o cuidado redobrado e a dedicação incondicional que deve 

ser atribuída/dispensada a todo e qualquer caso que envolva direitos de 

crianças e adolescentes. 
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5 -  DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência a: 

 

a) concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; 

 

b) citação dos réus, na pessoa do seus representantes legais, para 

oferecer resposta no prazo legal, advertindo-o acerca dos efeitos da revelia 

(art. 344, CPC); 

 
c) concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para condenar os 

réus à imediata distribuição do medicamento DACTINOMICINA, conforme 

descrito nesta inicial, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por 

Vossa Excelência. 

 
d) procedência dos pedidos, confirmando-se a antecipação dos 

efeitos da tutela, com a condenação dos requeridos à aquisição e distribuição 

do medicamento DACTINOMICINA, para continuidade do tratamento 

oncológicos das crianças que já o realizam ou vierem a realizar, conforme 

descrito nesta inicial. 

 
e) a condenação do réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência devidos à Defensoria 

Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 

 

Requer-se ainda, a produção de todos os meios de prova em 

direito admitidos, em especial o documental. 

 

Atribui-se à causa o valor de R$103.200,00 (cento e três mil e 

duzentos reais), considerando-se o valor de uma prestação anual da obrigação 

por tempo indeterminado, nos termos do artigo 292, §2º do CPC. 

 

Termos em que, respeitosamente,  
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Requer e espera deferimento. 

 

Vitória, 1 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

 

FREDERICO ALÚISIO CARVALHO SOARES 

 
 
 
 

 

JOÃO MARCOS MATOS MARIANO 

 

Defensor Público Federal 

 

Defensor Público Federal 
 
 
 

 

HUGO FERNANDES MATIAS 

 
 
 

 

PAULO ANTÔNIO COÊLHO DOS SANTO 

 

Defensor Público Estadual 

 

Defensor Público Estadual 
 
 
 

 

CAMILA DÓRIA FERREIRA 

 
 
 

 

THAIZ RODRIGUES ONOFR 

 

Defensora Pública Estadual 

 

Defensora Pública Estadual 
 
 
 
 
 

ADRIANA PERES MARQUES DOS SANTOS 

 
 
 
 
 

RENZO GAMA SOARES 

 

Defensora Pública Estadual  

 

Defensor Público Estadual 
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