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1. O Estado do de Alagoas, com fundamento no art. 4º da Lei 8.437/92 e no
art. 1.° da Lei 9.494/97, requer a suspensão da execução da tutela antecipada
concedida na Ação Civil Pública n.° 001.06.014309-7 (fls. 27/47), que
determinou àquele ente federado o fornecimento de medicamentos necessários
para o tratamento de pacientes renais crônicos em hemodiálise e pacientes
transplantados (fls. 23/26) .

O requerente sustenta, em síntese:

a) cabimento do presente pedido de suspensão, visto que o Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas indeferiu o pedido de suspensão de
tutela antecipada ajuizada perante aquela Corte estadual (fls. 88/94), negando
seguimento ao agravo regimental intempestivamente interposto (fls. 110/112)
e, posteriormente, ao próprio pedido de reconsideração (fls. 116/118);

b) ocorrência de grave lesão à economia pública, porquanto a liminar
impugnada é genérica ao determinar que o Estado forneça todo e qualquer
medicamento necessário ao tratamento dos transplantados renais e pacientes
renais crônicos, impondo-lhe a entrega de "(...) medicamentos cujo
fornecimento não compete ao Estado dentro do sistema que regulamenta o
serviço, (...)" (fl. 08).
Nesse contexto, ressalta que ao Estado de Alagoas compete o fornecimento de
medicamentos relacionados no Programa de Medicamentos Excepcionais e de
alto custo, em conformidade com a Lei n.° 8.080/90 e pela Portaria n.° 1.318
do Ministério da Saúde.

c) existência de grave lesão à ordem pública, vista aqui no âmbito da ordem
jurídico-administrativa, porquanto o fornecimento de medicamentos, além
daqueles relacionados na Portaria n.° 1.318 do Ministério da Saúde e sem o
necessário cadastramento dos pacientes, inviabiliza a programação do Poder
Público, o que compromete o adequado cumprimento do Programa de
fornecimento de medicamentos excepcionais.

2. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Barros Monteiro, ao
afirmar que a causa de pedir, na ação ordinária, ostenta índole constitucional,
porque envolve a interpretação e aplicação dos arts. 23, inc. II e 198, inc. I da
Constituição Federal negou seguimento ao pedido e determinou o envio dos
presentes autos ao Supremo Tribunal Federal (fls. 121/122).
3. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido
(fls. 128/134).

4. Inicialmente, reconheço que a controvérsia instaurada no mandado de
segurança em apreço evidencia a existência de matéria constitucional:
alegação de ofensa aos arts. 23, inc. II e 198, inc. I da Constituição da
República e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
Dessa forma, cumpre ter presente que a Presidência do Supremo Tribunal
Federal dispõe de competência para examinar questão cujo fundamento
jurídico é de natureza constitucional (art. 297 do RISTF, c/c art. 25 da Lei
8.038/90), conforme firme jurisprudência desta Corte, destacando-se os
seguintes julgados: Rcl 475/DF, rel. Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ
22.4.1994; Rcl 497-AgR/RS, rel. Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ
06.4.2001 ; SS 2.187-AgR/SC, rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003;
e SS 2.465/SC, rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2004.

5. A Lei 8.437/92, em seu art. 4º, autoriza o deferimento do pedido de
suspensão de execução de liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas.

Verifico estar devidamente configurada a lesão à ordem pública,
considerada em termos de ordem administrativa, porquanto a execução de
decisões como a ora impugnada afeta o já abalado sistema público de saúde.
Com efeito, a gestão da política nacional de saúde, que é feita de forma

regionalizada, busca uma maior racionalização entre o custo e o benefício dos
tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir o maior
número possível de beneficiários.

Entendo que a norma do art. 196 da Constituição da República, que
assegura o direito à saúde, refere-se, em princípio, à efetivação de políticas
públicas que alcancem a população como um todo, assegurando-lhe acesso
universal e igualitário, e não a situações individualizadas. A responsabilidade
do Estado em fornecer os recursos necessários à reabilitação da saúde de seus
cidadãos não pode vir a inviabilizar o sistema público de saúde. No presente
caso, ao se conceder os efeitos da antecipação da tutela para determinar que o
Estado forneça os medicamentos relacionados "(...) e outros medicamentos
necessários para o tratamento (...)" (fl. 26) dos associados, está-se
diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao
restante da coletividade.

Ademais, a tutela concedida atinge, por sua amplitude, esferas de
competência distintas, sem observar a repartição de atribuições decorrentes da
descentralização do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198 da
Constituição Federal.
Finalmente, verifico que o Estado de Alagoas não está se recusando a fornecer
tratamento aos associados (fl. 59). É que, conforme asseverou em suas razões,
Finalmente, verifico que o Estado de Alagoas não está se recusando a fornecer
tratamento aos associados (fl. 59). É que, conforme asseverou em suas razões,
"(...) a ação contempla medicamentos que estão fora da Portaria n.° 1.318 e,
portanto, não são da responsabilidade do Estado, mas do Município de
Maceió, (...)" (fl. 07), razão pela qual seu pedido é para que se suspenda a
"(...) execução da antecipação de tutela, no que se refere aos medicamentos
não constantes na Portaria n.° 1.318 do Ministério da Saúde, ou
subsidiariamente, restringindo a execução aos medicamentos especificamente
indicados na inicial, (...)" (fl. 11).

6. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido para suspender a execução
da antecipação de tutela, tão somente para limitar a responsabilidade da
Secretaria Executiva de Saúde do Estado de Alagoas ao fornecimento dos
medicamentos contemplados na Portaria n.° 1.318 do Ministério da Saúde.

Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2007.

Ministra Ellen Gracie
Presidente

