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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, RELATOR DA ADI Nº 6362  

 

"Estamos enfrentando uma crise global de saúde sem precedentes nos 75 anos de história das Nações 

Unidas, que está espalhando o sofrimento humano, infectando a economia global e piorando a vida das 

pessoas. Uma recessão global, talvez de dimensões recorde, é quase certa.  (...) 

Este é um momento que exige ação política coordenada, decisiva e inovadora das 

principais economias do mundo. Devemos reconhecer que os mais pobres e vulneráveis, especialmente 

as mulheres, serão os mais atingidos. (...) 

Os gastos com saúde devem ser ampliados imediatamente para atender às necessidades 

urgentes e ao aumento da demanda – expandindo testes, reforçando instalações, 

apoiando os profissionais de saúde e garantindo suprimentos adequados – com total 

respeito aos direitos humanos e sem estigma. Está provado que o vírus pode ser contido. Precisa ser 

contido. (...) 

A catástrofe da saúde deixa claro que somos tão fortes quanto o sistema de saúde 

mais fraco. A solidariedade global não é apenas um imperativo moral, é do interesse de todos." 

(ANTÓNIO GUTERRES, secretário-geral da ONU) 

 

ADI Nº 6362 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 

 

O INSTITUTO DE DIRETO SANITÁRIO APLICADO - IDISA, associação civil sem fins 

lucrativos, instituída em 1994, com a finalidade de promover a defesa do direito à saúde1, com sede 

na Rua José Antônio Marinho, 450, Campinas, São Paulo – Brasil, CEP 13.084-783, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.290.168/0001-89, integrada por renomados profissionais do direito e da saúde2, vêm, por 

                                                           

1 Finalidades estatutárias 
I - Estimular e sistematizar a produção de conhecimento no serviço e para o serviço; 
II - Desenvolver e consolidar, entre os dirigentes do sistema público de saúde, a convicção da relevância do componente jurídico 
dos atos da Administração Pública, de modo a que o Direito constitua sempre um instrumento para o desempenho legítimo, eficaz 
e oportuno do sistema; 
III - Promover a aplicação adequada da legislação incidente sobre a formulação e execução dos serviços e ações de saúde, propondo 
a mudança e o aperfeiçoamento de normas que se apresentem inadequadas ou incompletas para o atendimento do direito e 
coletivo à saúde; 
IV - Despertar no cidadão a consciência de seus direitos sociais e apoiá-lo na busca e efetivação da garantia desses direitos pelo 
Poder Público; e 
V - Atuar no campo da organização e gestão dos serviços e ações de saúde e em áreas conexas ao sistema de saúde, visando 
contribuir para o melhor desempenho finalístico de órgãos e entidades governamentais e não governamentais, filantrópicas ou 
sem fins lucrativos. 

2 Lenir Santos, Nelson Rodrigues dos Santos, Francisco Funcia, Gastão Wagner, Aquilas Mendes, Gonçalo Vecina Neto, Clênio Jair 
Schulze, Charles Cezar, Tadahiro Tsubouchi, Valéria Alpino Salgado, Reinaldo Mapelli Jr, Thiago Campos; Elida Graziane Pinto; Heider 
Aurélio Pinto; Ailton Cardozo Jr; Joana Rocha e Rocha; Janaína Cerqueira 
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meio de seus advogados, consoante instrumento de mandato em anexo (doc. 1), respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, requerer HABILITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE com 

fundamento no artigo 138, do CPC/2015, c/c art. 7º, §2º da Lei nº 9.868, de 1999, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 6362, ajuizada contra os inciso VII e ao inciso III do §7°, ambos do art. 3º da 

Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 (Lei da Quarentena), pelas razões de fato e de direito que 

passa a expor. 

 

I – DA ADMISSÃO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE 

 

A admissão de terceiros no processo para fornecer subsídios instrutórios (probatórios 

ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, denominada na 

doutrina como amicus curiae, resta prevista no art. 138 do Novel CPC/2015. É a expressão da 

democratização do debate constitucional, sendo fartamente admitida pela Suprema Corte “como fator 

de pluralização e de legitimação do debate constitucional”, de modo que “venha a dispor de todos os 

elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia” (ADI-MC 2321/DF)3 

 

Ao dispor sobre o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e declaratória 

de constitucionalidade, a Lei nº 9.868, de 1999, que, por força do Regimento Interno desta Corte (art. 

229) se aplica à esta ação, instituiu a possibilidade formal de manifestação de setores representativos 

da sociedade que demonstrem interesse consistente na matéria em discussão, in verbis: 

 

“Art. 7º. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de 

inconstitucionalidade. 

(...) 

§ 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos 

postulantes poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado 

no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 

 

Atento à legislação vigente e à evolução jurisprudencial do STF, o Regimento Interno 

dessa E. Corte consagrou a possibilidade de produção de sustentação oral por parte de amicus curiae, 

na forma de seu artigo 131, §3º:  

 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal 

                                                           

3 Texto transcrito do acórdão da ADI n° 2321/DF, publicado no site do Supremo Tribunal Federal. 
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 Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o 

relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou 

impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral. [...]  

§ 3º Admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado 

de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, 

aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento. 

(Grifamos) 

 

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à possibilidade do “colaborador do Tribunal” 

pronunciar no exercício, in abstracto, dos poderes inerentes à jurisdição constitucional. Cite-se o RE 

nº 597165/DF, merecendo destaque a seguinte dicção do relator, ministro CELSO DE MELLO:  

 

“Tenho presente, neste ponto, o magistério do eminente Ministro GILMAR 

MENDES (Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, p. 503/504, 

2ª ed., 1999, Celso Bastos Editor), expendido em passagem na qual põe em 

destaque o entendimento de PETER HÄBERLE, para quem o Tribunal “há de 

desempenhar um papel de intermediário ou de mediador entre as diferentes 

forças com legitimação no processo constitucional” (p. 498), em ordem a 

pluralizar, em abordagem que deriva da abertura material da Constituição, o 

próprio debate em torno da controvérsia constitucional, conferindo-se, desse 

modo, expressão real e efetiva ao princípio democrático, sob pena de se 

instaurar, no âmbito do controle normativo abstrato, um indesejável “deficit” de 

legitimidade das decisões que o Supremo Tribunal Federal venha a pronunciar no 

exercício, “in abstracto”, dos poderes inerentes à jurisdição constitucional. Daí, 

segundo entendo, a necessidade de assegurar, ao “amicus curiae”, mais do que o 

simples ingresso formal no processo de fiscalização abstrata de 

constitucionalidade, a possibilidade de exercer a prerrogativa da sustentação oral 

perante esta Suprema Corte.”  

 

Como assevera o ministro CELSO DE MELLO na decisão mencionada, em assim agindo, 

o STF não só garantirá maior efetividade e atribuirá maior legitimidade à sua decisão, mas, sobretudo, 

valorizará, sob uma perspectiva eminentemente pluralística, o sentido essencialmente democrático 

dessa participação processual, enriquecida pelos elementos de informação e pelo acervo de 

experiências que o amicus curiae poderá transmitir à Corte Constitucional, notadamente em um 

processo - como o de controle abstrato de constitucionalidade - cujas implicações políticas, sociais, 
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econômicas, jurídicas e culturais são de irrecusável importância, de indiscutível magnitude e de 

inquestionável significação para a vida do País e a de seus cidadãos.  

 

No mais, tem-se que as recentes emendas constitucionais e legislação aplicável, que 

vêm encontrando respaldo nas decisões da Suprema Corte, tendem a democratizar as discussões em 

curso nos tribunais que possam ter efeitos pan processuais, de forma a se irradiar para além das partes 

diretamente envolvidas no processo. Foi dentro de tal objetivo que restou formalmente criada a figura 

do amicus curiae.  

 

Nesse sentido, importante apontar que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo assentou entendimento segundo o qual “a função do amicus curiae é propiciar a pluralização 

e o enriquecimento do debate, cuja intervenção se justifica na necessidade de se abrir o diálogo jurídico 

à sociedade, em razão da existência de questões que ultrapassam os interesses meramente das partes, 

agregando argumentos novos e informações técnicas indispensáveis a subsidiar a atividade judicante, 

conferindo-se, com isso, maior respaldo social e democrático à jurisdição constitucional exercida pelo 

C. Órgão Especial.” (ADI Nº 2212454-67.2018.8.26.0000) 
 

O que não se admite é o ingresso de entidade na condição de amicus curiae para 

atuação em defesa de interesses individuais e concretos, de cunho nitidamente subjetivo.  

desbordando, assim, de seu papel de auxiliar do Poder Judiciário a ser exercido acima de interesses 

que não o do enriquecimento do debate.   

 

O IDISA tem ao longo dos últimos anos apoiado a Corte na tomada de decisões 

relevantes em matéria de direito sanitário, como nos debates constitucionais acerca do adequado 

financiamento do direito à saúde (ADI 5595, Rcl nº 30.696, ADI 5658), dos modelos jurídicos 

institucionais de atuação no SUS (ADI 4197, 4247), no debate acerca do parto cesariano (ADI 2188866-

94.2019.8.26.0000) e em tantos outros temas de relevância para o Sistema Único de Saúde. 

 

II – DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E REPRESENTATIVIDADE DA ENTIDADE POSTULANTE 

 

Superada a questão da admissão de amicus curiae, cumpre demonstrar a 

representatividade no campo da saúde pública e da sociedade paulista e brasileira do INSTITUTO DE 

DIREITO SANITÁRIO APLICADO – IDISA, nos termos do no artigo 138, do CPC/2015, c/c art. 7º, §2º da 

Lei nº 9.868, de 1999. 
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Nesse sentido, o IDISA, instituído em 10 de outubro de 1994 com a finalidade de, entre 

outras, estimular e sistematizar a produção de conhecimento jurídico no âmbito do SUS, com 

importantes expoentes da luta pelo direito à saúde como membros fundadores e como membros 

associados, entre os quais se destacam Guido Ivan de Carvalho4, Nelson Rodrigues dos Santos5, Gilson 

Carvalho6, Lenir Santos7, Ênio Duarte Servilha8, Francisco Funcia9 e Aquilas Mendes10, tem capacidade 

de contribuir com a Corte na produção da melhor decisão no caso em apreço, cuja relevância social se 

evidencia. 
 

Entre as ações realizadas pelo IDISA na atuação na organização jurídico-administrativa 

do SUS, se destacam: 
 

 O apoio jurídico-legal à criação das Comissões Intergestores: Tripartite e Bipartites; 

 Participação na discussão e redação do PL que extinguiu o INAMPS; 

 Diversos artigos em defesa do SUS garantindo sustentabilidade para teses como a 

impossibilidade de o repasse interfederativo obrigatório ser convenial, mas sim direto, regular e 

automático; 

 Adequação dos estatutos do CONASEMS e do CONASS para suas novas atribuições após as Leis 

nº 8.080/920 e 8.142/90; 

 O Decreto Federal que regulamentou as transferências fundo a fundo; 

 A primeira regulamentação do Ministério da Saúde, por Portaria, dos contratos e convênios da 

participação complementar do setor privado no SUS e da preferência das entidades filantrópicas 

e a inexigibilidade de licitação; 

 Participado da elaboração do projeto de Lei orgânica do Estado de São Paulo (Código de Saúde 

do Estado de São Paulo, 1995); 

 Agenda IDISA nº 1/95 com seis propostas até hoje atuais, como a empresa pública hospitalar e a 

autarquia de regime especial para a saúde; 

                                                           

4 Fundador do Idisa, advogado, especialista renomado em direito sanitário e educacional, tendo ocupado cargo na OEA, Washington 
e sido presidente do INEP-MEC, bem como procurador da Unicamp; responsável pelo trato jurídico do programa dos Sistemas 
Integrados e Unificados de Saúde (SUDS). 
5 Presidente do Idisa e professor da Unicamp aposentado. 
6Ex-Presidente do Conselho Superior do Idisa e doutor em saúde pública pela USP (In memoriam). 
7Doutora em saúde pública pela UNICAMP, especialista em direito sanitário pela USP, Professora colaboradora da UNICAMP, 
presidente do Idisa. Foi procuradora da Unicamp por 21 anos. 
8 Médico, foi secretario municipal de saúde de Marília, participou do processo de municipalização da saúde e foi Secretário 
Executivo do Conasems – Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
9Mestre em Economia Política pela PUC-SP, Professor e Consultor nas áreas de finanças públicas e de orçamento e financiamento do 
SUS. 
10 Professor Doutor Livre-Docente de Economia da Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. 
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 Elaboração da representação ao Procurador Geral da República contra mais de cem dias sem 

repasse de recursos do governo federal para o próprio Ministério da Saúde, que ensejou a 

abertura do primeiro inquérito civil público trazendo a presença do Ministério Público para a 

saúde; 

 O ressarcimento das operadoras de planos de saúde para o SUS, muito antes da existência da 

ANS e a intransigente defesa da impossibilidade de haver cobrança no SUS (dupla porta); 

 Apoio a vários Estados e Municípios na organização e funcionamento do SUS. 

 Participação na elaboração do Decreto que estruturou o DENASUS; 

 A proposta em 2003 de PL sobre responsabilidade sanitária; 

 Participação na elaboração do projeto de lei de transplante que criou a lista única e as centrais 

de notificação da morte encefálica; 

 Difusão do direito sanitário com a criação de diversos cursos de extensão em direito sanitário e 

em 2007 com o curso de especialização em direito sanitário, em parceria com a UNICAMP e 

depois com o Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa IEP, o qual encontra-se em sua 5ª turma; 

 Criação e funcionamento do projeto IDISA online junto ao Ministério da Saúde que acrescenta às 

consultas pessoais das secretarias municipais e conselhos de saúde, as consultas por meio 

eletrônico; 

 A participação nas discussões sobre reforma do Estado que originaram a proposta de Fundação 

Estatal na área da saúde; 

 Projeto do Decreto nº 7.508/2011, com destaque para o contrato organizativo de ação pública 

da saúde (COAP) e a RENASES; 

 Projeto de Lei que reconheceu a institucionalidade das comissões intergestores como instâncias 

interfederativas de deliberação do SUS e a do CONASS e do CONASEMS (Lei 12.466, de 2011). 
 

O tema em discussão da ADI epigrafada diz respeito à interpretação conforme à 

Constituição da possibilidade jurídica dos gestores de saúde requisitarem insumos e equipamentos 

para o combate à epidemia, nos termos do art. 3º, VII; § 7º, II e III, da Lei nº 13.979, de 2020.  O pedido 

constante na inicial desta Ação Direta é para que não haja desvirtuamento do sentido da proteção à 

propriedade privada, com a assunção pela União do papel de coordenação nacional de calamidades 

públicas, de modo que as requisições administrativas (autorizada pela Constituição e ali disciplinada 

em seu art. 5º XXV) sejam feitas sob controle de racionalidade e de estratégia da União, pelo Ministério 

da Saúde. 
 

De forma reflexa, a ação direta pretende avaliar a constitucionalidade do arcabouço 

organizativo do SUS, a partir da diretriz constitucional da descentralização e do comando único, que 

representa inovação legislativa, com priorização dos pactos interfederativos construídos nas instâncias 
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de governança coletiva do sistema, em especial a Comissão Intergestores Tripartite, de âmbito 

nacional. O julgamento perpassará, por sorte, pelas diretrizes constitucionais da organização e 

funcionamento da Administração Pública e dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

em especial as suas regras de organização e funcionamento, que se assentam em fundamentos 

constitucionais voltados para a construção de um Sistema Público, regionalizado e hierarquizado. 
 

Importante observar, ainda, que a ADI se insere no contexto das diversas ações 

judiciais proposta em virtude das ações e omissões governamentais no combate à pandemia do novo 

coronavirus (COVID-19), impondo ao Poder Judiciário a fixação de parâmetros para o manejo do 

instituto da requisição administrativa, face a pandemia que atravessamos. Aqui reside a relevância da 

matéria a ensejar a ampliação da participação da sociedade no debate constitucional a ser travado. 
 

A situação excepcional em que vivemos tem imposto às autoridades públicas em geral 

e às autoridades sanitárias em especial a adoção de medidas drásticas para a redução da curva de 

contágio e para a preparação do Sistema de Saúde para o atendimento das pessoas que serão 

acometidas pela doença, ensejando debates de toda ordem, inclusive no âmbito jurídico normativo. 
 

No Brasil, a gravidade e o caráter absolutamente extraordinário da situação – a maior 

crise mundial de saúde desde a pandemia de influenza de 1918 – foram reconhecidos formalmente 

pelos seguintes instrumentos normativos: 
 

1) Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que declarou emergência de saúde pública de 

importância internacional; 

2) Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020,11 que reconhece estado de calamidade 

pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, e, nos termos do art. 1.º, § 2.º, da 

Lei 13.979/2020; e  

3) Portaria 356, de 11 de março de 2020,12 do Ministro de Estado da Saúde, que 

regulamentou a lei e definiu que “o encerramento da emergência de saúde pública de 

importância nacional está condicionada à avaliação de risco realizada pela Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde”. 
 

Atualmente, estamos diante do severo risco de insuficiência de atendimento à 

população brasileira no âmbito do SUS de gigantescas proporções, cuja causa não estará apenas na 

                                                           

11 DOU, seção 1 Extra, 20 mar. 2020, p. 1. 
12 DOU, seção 1, 12 mar. 2020, p. 185. 
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pandemia do coronavírus. A fragilização da capacidade operacional do nosso sistema público de saúde 

tem ocorrido paulatinamente, como comprova notícia13 de que, entre 2009 a 2020, foram extintos 

34,5 mil leitos de internação no Brasil e nos dois últimos anos, 2018 e 2019, em razão da EC 95, deixou-

se aplicar 22,5 bilhões de reais, caso estive em vigor a EC 85, que fixa os percentuais mínimos em 

relação à receita corrente líquida a serem aplicados pela União na saúde. 
 

Some-se a isso o fato de que o perfil epidemiológico da doença pode ser ainda mais 

agressivo na realidade nacional e atingir não só os idosos, mas também a faixa etária dos 47 a 50 anos. 

Segundo a pneumologista Margareth Dalcomo14, as más condições de vida da maioria da população 

brasileira trazem considerável risco de agravamento da Covid-19 e de sua evolução para pneumonia 

severa em face dos índices proporcionalmente altos de tuberculose em comunidades superpopulosas 

(a exemplo das favelas e presídios).  
 

Nesse contexto de demanda urgente de atendimento à pandemia da Covid-19, a crise 

do SUS emerge como realidade ainda mais dramática, que colocará em risco de morte centenas de 

milhares de brasileiros que vem, historicamente, sofrendo – direta ou indiretamente – privações a 

pleno exercício do direito humano fundamental à saúde em razão do estrangulamento conhecido do 

próprio Poder Judiciário ante o elevado número de ações judiciais (mais de 2 milhões) demandando 

procedimentos, leitos, medicamentos do Poder Público. 
 

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) tem exigido dos Sistemas de Saúde de 

todas as nações um esforço hercúleo para prevenção e redução do contágio, bem como para mitigação 

dos danos ocasionados à saúde daqueles acometidos com os problemas respiratórios decorrentes. A 

velocidade da proliferação do vírus, somada à necessidade de mobilização de equipes, serviços e leitos 

de UTI por longos períodos para tratamento daqueles afetados, tem causado níveis de estresses em 

sistemas de saúde melhor financiados que o SUS, como é o caso da Itália e da Espanha. 
 

Não é demasiado alertar que, além da pandemia do coronavírus, o Brasil vivencia, 

simultaneamente15, as sazonais epidemias da dengue, gripe e H1N1, bem como o recrudescimento de 

doenças antigas, como o sarampo e sífilis. Diante do subfinanciamento crônico na saúde, o cenário de 

                                                           

13 Como se pode ler em https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perdeu-34-5-mil-leitos-de-internacao-entre-2009-e-
2020,70003243158 
14 Pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocuz) – Entrevista pode ser lida em 
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/estao-ocorrendo-mortes-por-coronavirus-sem-diagnostico-na-rede-publica-diz-
pneumologista-da-fiocruz-24329967 
15 Conforme noticiado em https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estamos-com-tres-epidemias-simultaneas-diz-secretario-
do-ministerio-da-saude,70003249641 
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colapso do SUS será ainda mais prejudicial não apenas pela pandemia da COVID-19, mas também por 

essas outras doenças que assolam o Brasil e pelo acesso  restrito aos seus serviços que são escassos 

em relação às necessidades de saúde da população. 
 

Estudo recente16 aponta uma estimativa de mortes no Brasil por conta da Covid-19 

que pode variar de 240.281, com taxa de infecção total de 10%, e, aplicando as taxas de letalidade 

de casos chineses, a 2.010.405, com base em taxa geral de infecção de 50%, e com a aplicação de 

taxas de letalidade italianas. 

 

É nesse sentido que o Secretário Geral da ONU, o Sr. António Guterrres, indicou em 

pronunciamento logo após a declaração da pandemia global que a superação da crise causada pelo 

novo coronavírus passa, necessariamente, pela ampliação dos gastos com saúde, de modo a “atender 

às necessidades urgentes e ao aumento da demanda – expandindo testes, reforçando instalações, 

apoiando os profissionais de saúde e garantindo suprimentos adequados – com total respeito aos 

direitos humanos e sem estigma.” 
 

O debate é relevante e a atuação do IDISA poderá auxiliar o Tribunal a decidir à luz das 

diretrizes do Sistema Único de Saúde. 
 

Tem, portanto, nítida correlação com a atuação do IDISA, que, ao longo de mais de 

duas décadas, vem atuando na construção e implementação do Sistema Único de Saúde, sua 

organização e funcionamento, especialmente no que tange à sua normatividade, constituindo-se um 

campo de estudo específico, denominado direito sanitário. 
 

É nesse sentido e com a sua experiência que a entidade pretende apoiar o Egrégio 

Supremo Tribunal Federal no deslinde da Ação Direta de Inconstitucionalidade, emprestando-lhe o 

acúmulo de conhecimento que possa permitir a prolatação de decisão que leve em consideração as 

diretrizes constitucionais do Sistema Único de Saúde e as normas que fixam sua organização e 

funcionamento. 
 

O IDISA, enquanto entidade associativa de atuação na defesa do Sistema Único de 

Saúde e do direito à saúde, rege-se por princípios, fundamentos e objetivos que justificam o pedido de 

habilitação como amicus curiae, conforme legislação pertinente. 

                                                           

16 R.Martinez (Pan American Health Organization), P.Lloyd-Sherlock (University of East Anglia) and the PICHM expert consortium 
(https://www.corona-older.com/). 
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IV – DAS RELEVANTES CONTRIBUIÇÕES JURÍDICAS À ENSEJAR A ADMISSÃO DO AMICUS CURIAE 
 

O debate constitucional proposto na presente ADI encerra perigo iminente no 

combate pelos Estados e Municípios da pandemia que requer ações urgentes da área da saúde, como 

prevê a Lei 13.979, de 2020. Qualquer forma de cerceamento à autonomia federativa para a realização 

de tais ações, previstas no art. 15, XIII, da Lei n. 8.080, de 1990, como de competência dos entes 

federativos, fere a sua atuação descentralizada prevista na Constituição, art. 198, I, necessária para o 

cuidado com a saúde de sua população:  
 

“Art. 15. A União, aos estados, do Distrito Federal e aos municípios exercerão em 

âmbito administrativo, as seguintes atribuições:  

XIII – para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, 

decorrente de situações de perigo iminente, de calamidade pública, de irrupção 

de epidemias a autoridade competente da esfera administrativa correspondente 

poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como jurídicas, 

sendo-lhes assegurada justa indenização.  
 

A competência comum dos entes federativos para o exercício de tal medida decorre 

do art. 23, II (competência comum) e do art. 198 da Constituição que define o SUS como um sistema 

integrado de ações e serviços dos entes federativos, organizado em acordo a diretriz da 

descentralização das ações e serviços de saúde (art. 198, I), sob a direção do Ministro da Saúde na 

esfera federal e dos secretários municipais e estaduais de saúde nas esferas federativas 

correspondentes (art. 9º da Lei n. 8080, de 1990). 
 

Aliás, é com fundamento no art. 23, II, da Constituição, que essa Corte decidiu ser a 

responsabilidade dos entes federativos, solidária em relação ao seu dever de cuidar da saúde:  

 
“Há responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 
Decisão na STA n. 175, de 2009, reiterada no julgamento do RE 855178.” 

 

O desfecho dessa ação no sentido de ser necessária a validação federal pelo Ministério 

da Saúde em suas requisições administrativas poderá comprometer a atuação dos demais entes 

federados, Estados e os Municípios, frente à população pelo seu dever de assegurar a todos, 

indistintamente, atenção integral à saúde. Eventual decisão judicial que venham a mitigar as 

competências dos entes subnacionais de agirem de modo urgente, especialmente no curso de uma 
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pandemia, poderá impactar sobremaneira o regular funcionamento do SUS e a garantia de oferta de 

serviços à população. 
 

A previsão legal em que se assenta a atuação dos entes subnacionais para a requisição 

administrativa de bens e serviços tem como pressuposto a existência de situação de emergência em 

saúde pública, como é o caso atual da pandemia do coronavírus. Emergência que venha a exigir 

coordenação e consulta ao Ministério da Saúde no uso da requisição, esvazia-o de seu sentido de 

agilidade e presteza na tomada de urgentes decisões pelo gestor do SUS quanto ao funcionamento 

adequado de seus serviços. 
 

É fato público e notório a necessidade de material como equipamentos de proteção 

individual (EPI), respiradores, exames diagnósticos, dentre outros, para o atendimento das pessoas 

nessa crise sanitária. A dependência de aval do Ministério da Saúde, como requer o autor, além do 

grave cerceamento do poder decisório do ente subnacional, colocará fatalmente a urgência no 

combate ao perigo sanitário em risco pela burocracia a enfrentar.  
 

Vale lembrar que na repartição de competência sanitária, fixada na Lei 8.080/90, quem 

tem o dever de prestar serviços de saúde à população são os estados e municípios e não o Ministério 

da Saúde, o qual tem responsabilidade em relação ao financiamento da saúde, com transferências 

obrigatórias aos entes subnacionais; definição de normas técnicas regulamentares; incorporação de 

tecnologias em saúde; incremento da ciência e tecnologia; coordenação do sistema nacional de sangue 

e do sistema de vigilância sanitária; elaboração, em conjunto com os estados e municípios, das políticas 

nacionais de saúde. Não lhe compete a prestação de serviços de saúde à população de forma direta, o 

que está sob a alçada os entes subnacionais que ficarão nesse seu mister a mercê do aval do Ministério 

da Saúde em relação as suas urgências e emergências, lembrando tratar-se de 27 estados, incluído o 

DF, e 5.570 municípios. 
 

Na saúde vigora um sistema interfederativo de definição de políticas nacionais na 

Comissão Intergestores Tripartite (Lei n. 12.466, de 2011, que alterou a Lei n. 8.080, de 1990), com 

atribuições aos entes subnacionais de financiamento próprio pelos seus fundos de saúde, 

planejamento, planos de saúde, contratações, prestação de contas sendo necessário garantir os meios 

a quem tem fins a cumprir.  
 

No caso de uma pandemia como a que se vive nos dias de hoje, é papel do Ministério 

da Saúde, não a prestação de serviços à população, mas sim a coordenação nacional das medidas a 
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serem observadas por todos, sem com isso se imiscuir nas compras de bens e serviços ou medidas de 

sua requisição, como vem ocorrendo, atividade administrativa ínsita a quem é o prestador de serviços. 

Contudo, sempre que necessária na gestão da saúde uma atuação coordenada, devem 

os entes federativos, na Comissão Intergestores Tripartite – CIT, a qual tem a finalidade de definir 

aspectos operacionais e organizativos do SUS, decidir conjuntamente, de modo consensual. Sendo a 

gestão do SUS compartilhada de modo obrigatório e não sugestivo, por força do art. 198 da 

Constituição, não caberia ao Ministério da Saúde administrar as requisições administrativas dos entes 

federativos, até porque no SUS a gestão é descentralizada, nos termos do inciso I do art. 198 da 

Constituição. Aspectos conflitivos ou que necessitem de comum orientação devem ser pactuados na 

CIT, definindo-se diretrizes que possam orientar a ação dos gestores da saúde, o que poderia ocorrer 

com as requisições administrativas de bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas, nos termos do art. 

15, XIII, da Lei n. 8.080, de 1990, que estejam causando conflitos sanitários interfederativos. Definir 

diretrizes não significa dizer que competiria à CIT autorizar previamente as requisições, mas sim o 

ajuste de medidas que protejam todos os entes federativos em suas necessidades de saúde nessa 

epidemia de âmbito nacional. As requisições administrativas previstas na Lei n. 8.080, são abrangentes 

por se tratar de proteção ao direito à saúde, considerado de relevância pública, ficando assim sob o 

inteiro controle do Poder Público que pode regulamentar, fiscalizar e controlar todas as ações e 

serviços, sejam públicos ou privados (art. 197 da Constituição). 
 

Esses e outros relevantes aspectos do direito sanitário precisam ser considerados e 

sopesados no debate constitucional que se estabelecerá nos autos desta ADI, somando-se ao 

entendimento da Corte Constitucional as opiniões dos demais atores sociais alcançados, sejam elas 

convergentes ou divergentes, assegurando a amplitude do debate, dada a relevância do tema para a 

melhor solução na gestão que tal crise enseja para as autoridades do SUS. 
  

IV – DOS PEDIDOS 
 

Dessa forma, é indiscutível a legitimidade do IDISA para requerer o ingresso na 

condição de amicus curiae, ainda mais em hipótese na qual também é clara a pertinência temática 

entre o objeto da ação e os fins sociais da entidade Requerente. 
 

Por essas razões, pede e espera a Requerente: 

 

i. a sua habilitação na condição de amicus curiae da ADI nº 6362;  
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ii. a determinação concreta dos poderes que lhe são conferidos (art. 

138, § 2º, do CPC/2015), entre os quais espera: 

a. o direito à manifestação escrita (art. 138, caput, do CPC/2015);  

b. a legitimidade para opor embargos declaratórios (art. 138, § 1º, 

do CPC/2015);  

c. a garantia do direito à sustentação oral. 

iii. a comunicação dos atos processuais. 

 

Brasília, 05 de abril de 2020. 

 

 

LENIR SANTOS 

OAB/SP 87.007 

 THIAGO CAMPOS 

OAB/BA 23.824 

 

 

 


