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RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  LEGITIMIDADE  ATIVA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO EM DEFESA DOS 
INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. ARTS. 127 E 129, II E III, 
DA  CF.  PESSOA  IDOSA,  SEM  RECURSOS  FINANCEIROS, 
PORTADORA  DE  INSUFICIÊNCIA  RENAL  CRÔNICA,  ANEMIA  E 
CARDIOPATIA  ISQUÊMICA.  RISCO  DE  VIDA.  NECESSIDADE  DE 
FORNECIMENTO   DE  MEDICAMENTO  PELO  ESTADO.  DIREITO 
INDISPONÍVEL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão do Tribunal de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE INDIVIDUAL. 
SAÚDE. MEDICAMENTO. INVIABILIDADE DA DEMANDA.
Não se exige adequada, quando menos por ilegitimado ativo o 
Ministério  Público,  ação  civil  pública  visando  declaração  de 
direito de determinada pessoa à percepção de medicamento em 
face do Estado, porquanto a tutela de interesse individual, ainda 



que  respeitante  à  saúde,  refoge  do  âmbito  constitucional  de 
atribuições daquele órgão do Poder Executivo. 
PRELIMINAR DE  ILEGITIMIDADE ATIVA  AD CAUSAM ACOLHIDA. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO.”

Sustenta o recorrente afronta aos artigos 127 e 129, II e III, da Carta da 

República, uma vez que busca-se, através da ação, a proteção de direito de pessoa idosa (art. 2º 

da Lei nº 8.842/94), notoriamente marginalizada, à cuja proteção a Constituição Federal atentou, 

impondo  à  família,  à  sociedade  e  ao  Estado  o  dever  de  ampará-la,  seja  assegurando-lhe 

participação na comunidade, seja defendendo-lhe a dignidade, o bem-estar e o direito à vida, 

consoante o disposto nos artigos 3º, IV; 7º, XXX; 201, I; 203, I; 229 e 230.

Dessa  forma,  se  incumbe  ao  Ministério  Público  promover  a  ação civil 

pública para proteção de interesses individuais em relação às crianças, com muito maior razão 

quando se trata de pessoa idosa, com a saúde debilitada, a ponto de colocá-la em  risco de vida e  

impossibilitar-lhe a locomoção, e carente de auxílio estatal.

Contra-razões a fls. 142/147.

Recurso admitido na origem.

É o relatório. Passo a opinar.

Segundo  Paulo  Roberto  Barbosa  Ramos1,  “é  verdadeira  a  afirmação 

consoante  a  qual  o  envelhecimento  é  o  tempo  da  vida  humana  em que  o  organismo  sofre 

consideráveis  mutações  de declínio na sua força,  disposição e  aparência,  muito embora  nem 

sempre provoquem incapacidades ou comprometam o processo vital e que a velhice é uma etapa 

da vida de faculdades diminuídas e uma etapa de espera. Também é verdadeira a idéia de que a 

velhice  fragiliza.  Todavia,  não  resta  qualquer  dúvida  quanto  ao  fato  de  que  alguns  velhos 

1 Barbosa  Ramos,  Paulo  Roberto,  Fundamentos  constitucionais  do  direito  à  velhice,  Florianópolis,  Letras 
Contemporâneas, 2002, p. 23.
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encontram-se em situação de maior vulnerabilidade do que outros, inferindo-se daí que a velhice 

possui especificidades.”

No caso em tela, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública 

em defesa do direito à vida e à saúde de Iria Tessmann, pessoa idosa e destituída de recursos 

financeiros,  portadora de insuficiência  renal crônica - doença que causa, progressivamente,  a 

perda  da  função  dos  rins,  levando  à  morte  -,  além  de  sofrer  de  anemia  e  de  cardiopatia 

isquêmica.

Na hipótese, a única maneira de reverter o grave quadro apresentado pela 

paciente se dá através de tratamento regular com o medicamento EPREX (Eritropoetina Humana 

Recombinante),  cujo uso constante  substitui  o  hormônio  produzido pelo  rim para  o  sangue, 

eliminando os sintomas da doença e a necessidade de transfusões sanguíneas.

Entretanto, embora tenha protocolado o pedido na Secretaria Municipal de 

Saúde de Camaquã em janeiro de 2001, até o ingresso da ação civil pública em juízo o Estado do 

Rio Grande do Sul não havia feito a entrega do medicamento, cujo valor elevado impedia-a de 

adquirí-lo no mercado.

O Juízo de primeiro grau concedeu a tutela  antecipada (fls.  19/21), em 

razão da qual a sra. Iria Tessmann passou, finalmente, a ter acesso ao medicamento EPREX. 

O Estado do Rio Grande do Sul, em sua contestação de fls. 27/28, não 

negou os fatos, afirmando apenas que, diante dos inúmeros casos de insuficiência renal crônica, 

“estabeleceu  como  rotina  para  atendimento  das  solicitações  deferidas  o  agendamento  dos 

pacientes de acordo com a data do protocolo do pedido e a disponibilidade de estoque”. Ou seja, 

a  pessoa  aguardaria  –  se  viva  continuasse  –  até  que,  seguindo a  rotina  e  havendo estoque, 

chegasse a sua vez.
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O direito à saúde é bem indisponível. Como bem observa Alexandre de 

Moraes2,  “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como conseqüência imediata da 

consagração  da  dignidade  da  pessoa  humana  como fundamento  da  República  Federativa  do 

Brasil.”

Essa  Suprema  Corte,  em  diversos  julgados,  já  consagrou  o  dever 

constitucional do Estado de fornecer,  gratuitamente,  medicamentos,  às pessoas destituídas de 

recursos financeiros, como demonstram, entre outros, os acórdãos proferidos nos REs 232.335-

1/RS e 241.630-2/RS.

Além  disso,  o  art.  197  da  Constituição  Federal  conceituou  como  de 

relevância pública as ações e serviços de saúde. 

Dessa forma, dispondo o art. 129, II, que ao Ministério Público incumbe 

“zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”, conclui-se, 

sem maiores dificuldades, que o Parquet está legitimado a agir, judicial ou extrajudicialmente, 

em defesa do direito fundamental à saúde.

O acórdão recorrido afirma que “a tutela de interesse individual, ainda que 

respeitante à saúde, refoge do âmbito constitucional de atribuições do Ministério Público.”

Ocorre,  porém,  que,  consoante  o  que  dispõe  o  art.  127 da  Lei  Maior, 

incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. No 

dizer  de  Hugo  Nigro  Mazzilli3,  “está  o  Ministério  Público  destinado  à  defesa  de  interesses 

indisponíveis do indivíduo e da sociedade, bem como ao zelo dos interesses sociais, coletivos ou 

difusos (...).  Num sentido mais amplo,  portanto,  até o interesse individual, se indisponível, 

será interesse público, e seu zelo caberá ao Ministério Público.”

2 Moraes, Alexandre de, Constituição do Brasil interpretada, 4ª ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 1957. 
3 Mazzilli, Hugo Nigro, A defesa dos interesses difusos em juízo, 16ª ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 75/76. 
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Neste  mesmo sentido,  é  o  seguinte  precedente  dessa  Colenda Suprema 

Corte:

“EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL. 

PROCESSUAL  CIVIL.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO 

PÚBLICO  PARA  AJUIZAR  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  DE 

PATERNIDADE.  FILIAÇÃO.  DIREITO  INDISPONÍVEL. 

INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO 

PAULO.  1.  A  Constituição  Federal  adota  a  família  como  base  da 

sociedade a  ela conferindo proteção do Estado.  Assegurar à  criança o 

direito  à  dignidade,  ao  respeito  e  à  convivência  familiar  pressupõe 

reconhecer seu legítimo direito de saber a verdade sobre sua paternidade, 

decorrência lógica do direito à filiação (CF, artigos 226, §§ 3o, 4o, 5o e 

7o; 227, § 6o). 2.  A Carta Federal outorgou ao Ministério Público a 

incumbência  de  promover  a  defesa  dos  interesses  individuais 

indisponíveis,  podendo,  para  tanto,  exercer  outras  atribuições 

prescritas  em  lei,  desde  que  compatível  com  sua  finalidade 

institucional (CF, artigos 127 e 129). 3. O direito ao nome insere-se no 

conceito  de dignidade  da pessoa humana e traduz a  sua identidade,  a 

origem de sua ancestralidade,  o reconhecimento da família,  razão pela 

qual  o  estado  de  filiação  é  direito  indisponível,  em  função  do  bem 

comum  maior  a  proteger,  derivado  da  própria  força  impositiva  dos 

preceitos de ordem pública que regulam a matéria (Estatuto da Criança e 

do Adolescente, artigo 27). 4. A Lei 8560/92 expressamente assegurou ao 

Parquet,  desde que provocado pelo interessado e diante  de evidências 

positivas,  a  possibilidade  de  intentar  a  ação  de  investigação  de 

paternidade,  legitimação  essa  decorrente  da  proteção  constitucional 

conferida  à  família  e  à  criança,  bem  como  da  indisponibilidade 

legalmente  atribuída  ao  reconhecimento  do  estado  de  filiação.  Dele 

decorrem  direitos  da  personalidade  e  de  caráter  patrimonial  que 
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determinam e justificam a necessária atuação do Ministério Público para 

assegurar a sua efetividade, sempre em defesa da criança, na hipótese de 

não reconhecimento voluntário da paternidade ou recusa do suposto pai. 

5.  O  direito  à  intimidade  não  pode  consagrar  a  irresponsabilidade 

paterna, de forma a inviabilizar a imposição ao pai biológico dos deveres 

resultantes  de  uma  conduta  volitiva  e  passível  de  gerar  vínculos 

familiares. Essa garantia encontra limite no direito da criança e do Estado 

em  ver  reconhecida,  se  for  o  caso,  a  paternidade.  6.  O  princípio  da 

necessária  intervenção  do  advogado  não  é  absoluto  (CF,  artigo  133), 

dado  que  a  Carta  Federal  faculta  a  possibilidade  excepcional  da  lei 

outorgar  o  jus  postulandi  a  outras  pessoas.  Ademais,  a  substituição 

processual  extraordinária  do  Ministério  Público  é  legítima  (CF, 

artigo  129;  CPC,  artigo  81;  Lei  8560/92,  artigo  2o,  §  4o)  e 

socialmente  relevante  na  defesa  dos  economicamente  pobres, 

especialmente  pela  precariedade  da  assistência  jurídica  prestada 

pelas  defensorias  públicas. 7.  Caráter  personalíssimo  do  direito 

assegurado  pela  iniciativa  da  mãe  em  procurar  o  Ministério  Público 

visando a propositura da ação. Legitimação excepcional que depende de 

provocação por quem de direito, como ocorreu no caso concreto. Recurso 

extraordinário  conhecido  e  provido.”  RE  248869/SP,  Relator  Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 12-03-2004, p. 00038. 

       Face o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo provimento do 

presente recurso, para que seja reconhecida a legitimidade ativa ad causam do Parquet Estadual, 

para  promover  ação  civil  pública  em  defesa  de  interesse  de  pessoa  idosa  e  sem  recursos 

financeiros, e de seu direito indisponível à vida e à saúde.  

    Brasília, 25 de junho de 2004.

SANDRA CUREAU
Subprocuradora-Geral da República
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