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RELATÓRIO

A autora XXXX e o autor YYYY aforam a presente demanda em
face da União Federal, do Estado do Rio Grande do Sul e do Municí-
pio do Rio Grande na qual relatam que, após submeterem-se a diver-
sos exames médicos em Hospitais de Rio Grande, foi diagnosticada a
hipofertilidade do casal. Narram que o autor apresenta uma disfun-
ção na produção de espermatozóides, cuja deficiência de mobilidade
faz com que os mesmos se locomovam em movimentos circulares e
não atinjam os óvulos. A autora, por sua vez, apresenta baixa produ-
ção de óvulos.

Diante destes diagnósticos, os autores foram encaminhados ao Hos-
pital de Clínicas de Porto Alegre, onde é mantido um Programa de
Reprodução Humana Assistida, através do qual garante-se o acesso
gratuito a consultas, exames e procedimentos de fertilização “in vi-
tro”, mas não é fornecida a medicação necessária ao estímulo para a
produção de óvulos, indispensável ao êxito do procedimento, no caso
dos autores.

Buscam, nesta ação, em síntese, provimento jurisdicional que lhes
assegure o custeio, através do SUS, dos medicamentos, bem como das
despesas de transporte e hospedagem na Capital gaúcha, necessários à
viabilização de sua participação no referido Programa.

Os medicamentos necessários ao desenvolvimento dos óvulos da
autora XXXXXX, em cada uma das tentativas de fertilização “in vi-
tro”, encontram-se listados no documento da fl. 77, firmado pelo Prof.
Eduardo Pandolfi Passos, Chefe do Setor de Reprodução Assistida do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre e são os seguintes: HMG - média
de 2.300 unidades, análogo de GnRH - uma ampola, HCG - 10.000
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unidades ou FSH Recombinante - média de 2.300 unidades, análogo
de GnRH - uma ampola, HCG - 10.000 unidades.

Sustentam que a referida medicação tem alto custo, considerando o
padrão de rendimentos do casal - ela, professora municipal e ele, micro-
empresário - , o que implica, na prática, em obstáculo ao acesso ao pro-
grama.

Argumentam que seu direito à procriação encontra-se garantido cons-
titucionalmente pelo art. 226, § 7º da CF/88, ao preconizar que o SUS,
em todos os seus níveis, obriga-se a garantir, dentre outras prestações, a
“assistência à concepção e à contracepção” (inciso I). Aduzem, ainda,
que a Lei nº 9.263/96, em seu art. 4º, delineia o direito ao planejamento
familiar orientado por “ações preventivas e educativas e pela garantia de
acesso igualitário a informação,  meios, métodos e técnicos disponíveis
para a regulação da fecundidade”.

Alegam, ainda, que o direito à concepção encontra-se inserido no
conteúdo da garantia constitucional do direito à saúde, no conceito con-
sagrado pela Organização Mundial de Saúde em sua carta de constitui-
ção como ‘o completo bem-estar físico, social e mental e não apenas a
ausência de doença ou enfermidade’.

Postulam a antecipação dos efeitos da tutela.

Em atendimento à determinação da fl. 86, os autores apresentaram
emenda à inicial desistindo da demanda em face do Estado do Rio Gran-
de do Sul e do Município de Rio Grande, razão pela qual a competência
do JEF foi mantida.

A antecipação dos efeitos da tutela foi negada e a União Federal foi
citada.

A ré suscitou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a
impossibilidade orçamentária do SUS em arcar com os custos da medi-
cação indicada, fundamentando-se em manifestação técnica do Departa-
mento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministé-
rio da Saúde.

É o relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar

A legitimidade passiva da União Federal

A existência do Sistema Único de Saúde, com atuação administrati-
va descentralizada, não exime a União Federal da responsabilidade por
demandas de fornecimento de medicamentos alegadamente  imprescin-
díveis à manutenção da saúde dos autores, pois os entes políticos fede-
rais, estaduais e municipais têm a obrigação solidária de prover as con-
dições indispensáveis ao seu pleno exercício, conforme art. 2º, da Lei nº
8.080/90.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ):

‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OFEN-
SA AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. FORNECI-
MENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE.
LEGITIMIDADE DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍ-
PIO PARA FIGURAREM NO PÓLO PASSIVO DA DEMAN-
DA. 1. Inexiste ofensa ao art. 535, II, do CPC, quando as
questões levadas ao conhecimento do Órgão Julgador foram
por ele apreciadas. 2. Recurso no qual se discute a legitimi-
dade passiva da União para figurar em feito cuja pretensão
é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à manu-
tenção de pessoa carente, portadora de atrofia cerebral gra-
víssima (ausência de atividade cerebral, coordenação moto-
ra e fala). 3. A Carta Magna de 1988 erige a saúde como um
direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte
conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar
às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à
medicação necessária para a cura de suas mazelas, em espe-
cial, as mais graves. 4. Sendo o SUS composto pela União,
Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três en-
tes federativos no pólo passivo da demanda 5. Recurso espe-

SENTENÇA - REPRODUÇÃO ASSISTIDA



REVISTA DA AJUFERGS / 05226

cial desprovido.” (RESP 507205 / PR, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ 17.11.2003 p. 213)

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tri-
bunal Federal:

“PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA
DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À
SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMEN-
TOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO
(CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚ-
DE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

O direito público subjetivo à saúde representa prerroga-
tiva jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Pú-
blico, a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cida-
dãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas - repre-
senta conseqüência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucio-
nal de sua atuação no plano da organização federativa bra-
sileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saú-
de da população, sob pena de incidir, ainda que por censurá-
vel omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO
PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCI-
ONAL  INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da
regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no pla-
no institucional, a organização federativa do Estado brasi-
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leiro - não pode converter-se em promessa constitucional in-
conseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir,
de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governa-
mental ao que determina a própria Lei Fundamental do Es-
tado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A
PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da vali-
dade jurídica de programas de distribuição gratuita de me-
dicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras
do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais
da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e repre-
senta, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e soli-
dário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciên-
cia de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Precedentes do STF.” (RE 271286 AgR/RS, Relator Min. CEL-
SO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de  24.11.2000)

Com base no entendimento jurisprudencial consolidado acima cita-
do, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal e pas-
so ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

1. A controvérsia posta nos autos: custeio estatal aos procedi-
mentos médicos de reprodução assistida

Os procedimentos médicos de  reprodução assistida, dentre os quais
a “Fertilização In Vitro - Fiv”, realizados com material genético de ca-
sais heterossexuais ou com material genético de doadores, bem como
seu acesso a pessoas solteiras, casais homossexuais ou mediante utiliza-
ção de material genético de pessoas falecidas e todos os seus desdobra-
mentos,  têm sido objeto de maciça divulgação pela mídia, nas últimas
décadas, além de despertar intensos debates nos campos das ciências
sociais, da bioética, da psicanálise, das ciências jurídicas, além daqueles
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travados no Congresso Nacional, com vistas à edição de uma disciplina
normativa adequada à importância do tema (vide PL 1184/2003, PL 2855/
1997, PL 120/2003 e PL 2061/2003).

São inúmeros os questionamentos surgidos a partir da incorporação
destas técnicas ao arsenal de procedimentos médicos postos à disposi-
ção da população, sendo sua prática, cada vez mais difundida, em clíni-
cas e hospitais de todo o Brasil, sobretudo a partir do nascimento do
primeiro “bebê de proveta” brasileiro, em meados de 1984.

No presente caso, o casal autor postula o direito ao custeio pelo
SUS dos medicamentos necessários à viabilização da fertilização “in
vitro”, bem como das despesas de deslocamento e hospedagem em Por-
to Alegre, com lastro no direito fundamental à saúde. A resistência da
União Federal à pretensão, a seu turno, fundamenta-se nos limites orça-
mentários do Sistema Único de Saúde, no alto custo da medicação em
grau universalizável, além do fato de tais medicamentos não constarem
dentre aqueles franqueados à população através do SUS.

O deslinde da controvérsia exige que se responda às seguintes ques-
tões: o conteúdo normativo do direito fundamental à saúde, assegurado
pela Constituição Federal, compreende o direito a um tratamento para que
assegure a concepção, tal como argumentam os autores? Há um direito
fundamental originário, de natureza prestacional, decorrente diretamente
da Constituição, aplicado à reprodução assistida, impondo ao Estado o
dever de fornecer a seus supostos titulares todos os meios necessários à
consecução do objetivo de gerar uma prole? Seriam estes procedimentos
médicos as únicas vias de concretização da demanda de constituir família?
O preceito da proporcionalidade ampara tal pretensão? A política pública
que fundamenta o pleito dos autores é suficiente para atender de forma
razoável as demandas originadas pela in/hipofertilidade?

2. Pressupostos teóricos:

2.1. Distinção entre direitos fundamentais de defesa e direitos
sociais de natureza prestacional

Para responder a estes questionamentos, partirei da diferenciação
entre direitos fundamentais de defesa e direitos fundamentais prestacio-
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nais, em sentido material, valendo-se, dos ensinamentos de Paulo Gil-
berto Cogo Leivas, segundo o qual “direitos de defesa em sentido mate-
rial são direitos que asseguram ao indivíduo uma esfera de liberdade
perante o Estado, independentemente de gerarem um direito a uma ação
positiva como meio para se alcançar a liberdade. Direitos prestacionais
em sentido material garantem direitos a ações positivas - normativas ou
fáticas.” (“Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais”. Ed. Livraria do
Advogado: Porto Alegre, 2006, p. 83/84).

Valendo-se da lição de Hesse, podemos afirmar que “em princípio
não podem tais direitos fundamentais sociais cobrar o caráter de direi-
to subjetivos individuais”, porque estes direitos têm “uma estrutura
distinta dos tradicionais direitos de liberdade e igualdade” e “não se
fazem já efetivos pelo fato que se respeitem e amparem, senão que
reconhecem de antemão, e em qualquer caso mais que nos direitos
fundamentais tradicionais, ações do Estado tendentes a realizar o pro-
grama contido neles.” Ou seja, quanto aos direitos fundamentais soci-
ais, sob o ponto de vista estrutural, “somente a partir de uma regulação
concreta acometida pelo legislador podem nascer pretensões jurídicas
bem determinadas e invocáveis ante o poder público” (Leivas, op. Cit.,
p. 91).

Tal distinção é de extrema relevância para o julgamento do caso
concreto, uma vez que tal diferença estrutural vai fornecer todo um aporte
teórico distinto para cada uma das categorias, na busca de seu conteúdo
definitivo, o que se fará através da aplicação da teoria das restrições e do
princípio da proporcionalidade em sentido estrito.

2.2. A determinação do conteúdo definitivo do direito social e
a teoria externa das restrições

Uma vez situada a distinção entre direitos de defesa e direitos pres-
tacionais, nos quais situam-se os direitos sociais, o próximo passo con-
siste em verificar se seu conteúdo é absoluto, amplo e irrestrito ou se a
arquitetura dos direitos sociais prestacionais comporta restrições.

Para realizar tal exame adotamos a denominada teoria externa das
restrições a direitos fundamentais, a qual distingue entre “o direito ‘pri-
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ma facie’, de um lado, e o direito definitivo ou efetivo âmbito de prote-
ção, de outro.” Para concluir que “este direito definitivo é realizável
judicialmente.” (Leivas, op. Cit., p. 62).

Considerando-se o valor e a importância dos direitos fundamentais
sociais, além de seu caráter principiológico, constata-se que a complexi-
dade das relações humanas e jurídicas não permite o reconhecimento do
caráter irrestrito e absoluto a quaisquer direitos, por mais relevantes que
sejam os bens sob sua proteção, sendo pertinente indagar, assim, quais
restrições são admitidas pela Constituição.

2.3. O princípio da proporcionalidade e sua aplicação aos di-
reitos sociais - a proibição da não-suficiência

Diferentemente do que ocorre com os direitos de defesa, nos quais a
proporcionalidade impõe um limite negativo à ação estatal, sob a forma
da proibição do excesso, o princípio da proporcionalidade atua, quanto
aos direitos sociais, como a imposição de um limite mínimo ao Estado,
sob a forma da proibição da não-suficiência.

Nas palavras de Paulo Leivas, “a proibição da não-suficiência exige
que o legislador [e também o administrador], se está obrigado a uma
ação, não deixe de alcançar limites mínimos. O Estado, portanto, é limi-
tado de um lado, por meio dos limites superiores da proibição do exces-
so, e de outro, por meio dos limites inferiores da proibição da não-sufi-
ciência. (op. Cit., p. 76).

Tal distinção na aplicação dos preceitos da proporcionalidade de-
corre da já apontada diferença estrutural entre direitos de defesa e direi-
tos de índole prestacional e decorre diretamente do caráter principioló-
gico destes.

Desta forma, em casos similares ao deste processo, o preceito da
proporcionalidade, sob a forma da proibição da não-suficiência, impõe
que se responda à pergunta: tendo em vista a importância do bem prote-
gido, há uma política pública que ampare e garanta de forma suficiente o
exercício daquele determinado direito fundamental?
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2.4. A questão da reserva do possível e a competência financei-
ra do legislador

Da distinção entre direitos de defesa e direitos sociais prestacionais
verifica-se, quanto a estes últimos, que “somente a partir de uma regula-
ção concreta acometida pelo legislador podem nascer pretensões jurídi-
cas bem determinadas e invocáveis ante o poder público”, sendo da es-
sência destes direitos encontrar-se, “em qualquer caso, sob a reserva do
possível, no sentido daquilo que o indivíduo possa razoavelmente exigir
da sociedade.” (Leivas, op. Cit., p. 91).

“Aquilo que o indivíduo possa esperar razoavelmente da sociedade
significa, então, que o indivíduo alcança um direito definitivo caso os
outros direitos fundamentais, em colisão com o direito fundamental so-
cial que lhe assiste, não tenham peso suficientemente alto para restringir
o seu direito fundamental” (Leivas, op. Cit., p. 99).

No presente caso, o conflito surge exatamente em face da recusa da
União Federal em oferecer o custeio aos medicamentos e despesas de
deslocamento e hospedagem, necessários ao êxito do procedimento de
reprodução assistida, com base em limitações orçamentárias.

A argumentação da União Federal, portanto, lastreia-se na reserva
financeira do possível cabendo ao julgador examinar, no caso concre-
to, se a restrição alegada é admissível, seguindo o princípio da propor-
cionalidade, tomando-se a decisão em função do bem jurídico de mai-
or peso.

3. As normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis

3.1. O direito à saúde no Brasil como tipo normativo amplo

A Constituição Federal de 1988 contemplou expressamente o prin-
cípio de que “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, igualitário às ações e
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF/
88). O art. 6° elenca a saúde no rol dos direitos sociais.
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Em obediência aos preceitos constitucionais citados foi editada a
Lei n° 8.080/90, denominada Lei Orgânica da Saúde, onde foram disci-
plinadas as ações e serviços de saúde, declarando-se a natureza de direi-
to fundamental do ser humano (art. 2°, caput), descrevendo como ações
de saúde, todas aquelas medidas destinadas a garantir às pessoas e à
coletividade condições de bem estar físico, mental e social (parágrafo
único do art. 3°).

Tal concepção, coincidente com as definições de saúde dadas pela
OMS e pelo UNICEF, encontra sua expressão mais completa na “Decla-
ração de Alma-Ata”, formulada por aquelas entidades na República do
Cazaquistão, em 12 de setembro de 1978, a qual “reafirma enfaticamen-
te que a saúde - estado completo de bem-estar físico, mental e social, e
não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é um direito
humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de
saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a
ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saú-
de.” (Oliveira, Sebastião Geraldo. “Proteção Jurídica à Saúde do Traba-
lhador”. São Paulo: LTr, 1996)

Cabe ressaltar, ainda, que o Pacto Internacional sobre Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais, adotado pela ONU em 16 de dezembro de
1966, prevê em seu artigo 12, que os Estados Partes reconhecem o direi-
to de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde
física e mental.

Como se vê, o direito à saúde, nas conceituações internacionalmen-
te adotadas, citadas acima, foi incorporado expressamente ao catálogo
de direitos fundamentais reconhecidos pelo Estado Brasileiro e, ainda
que assim não fosse, “assumiria a feição de direito fundamental não-
escrito implícito” (Sarlet, Ingo Wolfgang. “A Eficácia dos Direitos Fun-
damentais”, 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 302),
quer por se tratar de desdobramento necessário dos direitos à vida e à
dignidade da pessoa humana, quer por força do parágrafo 2° do art. 5°
da CF/88.

Este conceito amplo de direito à saúde decorre da adoção da já refe-
rida teoria ampla do tipo normativo de direito fundamental, que impõe
uma compreensão máxima do direito, com o objetivo de emprestar o
máximo alcance possível ao bem protegido pela norma jusfundamental.
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3. 2. Há uma “Política Nacional de Atenção Integral à Repro-
dução Humana Assistida” no Brasil?

Além das já citadas normas constitucionais que disciplinam o direi-
to fundamental à saúde, os autores fundamentam sua postulação no § 7º
do art. 226 da Constituição Federal que estabelece:

“§ 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa
humana e da paternidade responsável, o planejamento fami-
liar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar
recursos educacionais e científicos para o exercício desse
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de insti-
tuições oficiais ou privadas.”

O planejamento familiar foi disciplinado pela Lei nº 9.263, de 12 de
janeiro de 1996, que em seu art. 2º, o define como “o conjunto de ações
de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição,
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.”

Os arts. 3º  e 9º do referido diploma legal estabelecem:

“Art. 3º. O planejamento familiar é parte integrante do
conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao ca-
sal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à
saúde.

Parágrafo único. As instâncias gestoras do Sistema Úni-
co de Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações
previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede
de serviços, no que respeita à atenção à mulher, ao homem
ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, em todos
os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas,
entre outras:

I - assistência à concepção e à contracepção;”

Art. 9º . Para o exercício do direito ao planejamento fa-
miliar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de con-
cepção e contracepção cientificamente aceitos e que não co-
loquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a
liberdade de opção.”

SENTENÇA - REPRODUÇÃO ASSISTIDA



REVISTA DA AJUFERGS / 05234

Buscando regulamentar os dispositivos legais citados, o Ministério
da Saúde, através das Portarias nº 426, de 22 de março de 2005, do Ga-
binete do Ministro e nº 388, de 06 de julho de 2005, da Secretaria de
Atenção à Saúde,  instituiu no âmbito do SUS o que denominou de “Po-
lítica Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida”
e criou, no âmbito das Secretarias Estaduais e do Distrito Federal, servi-
ços de referência em reprodução humana assistida.

Assim é que o art. 3º da Portaria nº 426/2005 define a fertilização
‘in vitro” como procedimento de alta complexidade e o art. 3º, parágrafo
único da Portaria nº 388/2005 estabelece que:

“Parágrafo único. Para a organização dos serviços de
atenção em reprodução humana assistida na média e alta
complexidade devem ser observados os quantitativos de ser-
viços, definidos por Unidade da Federação, onde a área de
cobertura assistencial deve ser de 01 (um) serviço para abran-
gência de no mínimo 6.000.000 de habitantes, para garantir
a viabilidade econômica destes serviços.”

Sem adentrar na discussão acerca da hipotética inconstitucionalida-
de da formulação de uma política pública voltada à garantia da prestação
efetiva de serviços de reprodução humana assistida, especialmente à luz
do art. 198, II, da Constituição Federal, que determina a priorização de
atividades preventivas nas ações e serviços públicos de saúde, tema que
desborda os limites desta ação de natureza individual, é possível, a partir
da leitura dos dispositivos regulamentares acima  transcritos, desde logo,
estabelecer alguns pontos de partida para o exame  que se fará a seguir.
Vejamos:

(1) a “Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Assis-
tida”, instituída pelo Ministério da Saúde, impôs aos governos estaduais
a obrigatoriedade de criar serviços de referência sobre a matéria, cuja
proporção mínima será de um serviço para cada seis milhões de habitan-
tes. Tal proporção - de expressão quase simbólica - por si só, já conduz à
conclusão de não-obrigatoriedade para os Estados da estruturação de
um acesso universal aos serviços de referência;

(2) não há, em nenhuma das normas citadas, a previsão de custeio
estatal integral para os procedimentos de alta complexidade, nos quais
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se insere a fertilização “in vitro”, nem previsão expressa acerca da total
gratuidade dos serviços postos à disposição da população, mediante for-
necimento dos medicamentos necessários ao êxito dos procedimentos.
Ao contrário, a Portaria nº 388/2005 refere claramente a preocupação de
preservar “a viabilidade econômica dos serviços”;

(3) conquanto as Portarias não definam claramente os critérios de
elegibilidade dos usuários do SUS que farão jus aos serviços, há refe-
rências expressas a “casais inférteis” como destinatários únicos da re-
ferida política pública, haja vista que a Portaria nº 426/2005 adota a
definição de infertilidade, dada pela Organização Mundial de Saúde,
como a “ausência de gravidez após 12 (doze) meses de relações sexu-
ais regulares, sem uso de contracepção”. Esta restrição da aplicabilida-
de da política a casais heterossexuais, além de contrariar a garantia de
acesso igualitário, parece mesmo traduzir afronta ao princípio isonô-
mico.

Desta forma, verifica-se que as Portarias limitaram-se a criar uma
oferta insuficiente, parcial, não universal e não igualitária de serviços de
reprodução humana assistida.

Dito isto, é questionável se esta oferta fragmentada, mediante “ser-
viços de referência” na proporção de 1 para cada seis milhões de habi-
tantes, pode, efetivamente, enquadrar-se no conceito jurídico de políti-
ca, notadamente à luz do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal
que outorga  a garantia do direito à saúde através de “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 promo-
ção, proteção e recuperação.”

As Portarias parecem, em verdade, traduzir mera promessa, sem
organizar os serviços com a finalidade de se garantir acesso real, efetivo,
atual, igualitário e universal, a ponto de caracterizá-las como normas
estruturantes de uma “Política Nacional de Atenção Integral em Repro-
dução Assistida”.

Como é cediço, a noção de finalidade é essencial para a conceitua-
ção de um conjunto de normas e atos administrativos como uma política
pública. Como ensina Fábio Konder Comparato: “... se a política deve
ser claramente distinguida das normas e dos atos, é preciso reconhecer
que ela acaba por englobá-los como seus componentes. É que a política
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aparece, antes de tudo, como uma atividade, isto é, um conjunto organi-
zado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determina-
do. O conceito de atividade, que é também recente na ciência jurídica,
encontra-se hoje no centro da teoria do direito empresarial (em substi-
tuição ao superado ‘ato de comércio’) e constitui o cerne da moderna
noção de serviço público, de procedimento administrativo e de direção
estatal da economia. A política, como conjunto de normas e atos, é uni-
ficada pela sua finalidade. Os atos, decisões ou normas que a compõem,
tomados isoladamente, são de natureza heterogênea e submetem-se a
um regime jurídico que lhes é próprio. De onde se segue que o juízo de
validade de uma política - seja ela empresarial ou governamental - não
se confunde nunca com o juízo de validade das normas e dos atos que a
compõem.” (“Ensaio sobre o Juízo de Constitucionalidade de Políticas
Públicas”, RT 737/18, março de 1997, grifo nosso).

Assim sendo, constatando-se que as referidas normas encontram-se
esvaziadas da finalidade de estruturar um acesso efetivo, universal e igua-
litário às tecnologias reprodutivas, forma-se a convicção do juízo no
sentido da inexistência, no direito brasileiro, de uma política pública de
reprodução humana assistida. O passo seguinte consiste em verificar se,
à luz da disciplina normativa existente, há para os autores o direito sub-
jetivo alegado na petição inicial.

4. Pressupostos fáticos

4. 1. As técnicas de reprodução assistida - críticas à medicalização
da infertilidade

Como sustenta a antropóloga Debora Diniz, com base nos estudos
de Gay Becker, uma das sociólogas pioneiras no estudo da infertilidade
nos Estados Unidos: “Se nos anos 60 e 70 a infertilidade era um proble-
ma eminentemente social e passível de ser contornado pela adoção, a
partir dos anos 80 ela passou a ser vista como um problema médico,
diante do qual recorre-se à ciência em busca de solução.” (Diniz, Debo-
ra. “Quem pode ter acesso às tecnologias reprodutivas”. Brasília: Ed.
Letras Livres, 2002, p. 10)
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As críticas ao denominado fenômeno da “medicalização da infer-
tilidade”, feita pelos estudiosos da sociologia, da antropologia e da
bioética,  dirigem-se à ausência de um maior comprometimento dos
profissionais biomédicos com a investigação e tratamento das possí-
veis causas dos fenômenos biológicos que acarretam a in/hipofertili-
dade  ou baixa fecundidade entre homens e mulheres (Diniz, op. Cit.,
p. 11), focalizando sua atenção no desenvolvimento de tecnologias
voltadas à fabricação de bebês , procedimentos estes de alto custo e
ainda não respaldados por estudos estatísticos exaustivos acerca de
suas reais taxas de êxito.

“Neste sentido, o principal objetivo das tecnologias reprodutivas
não seria reverter ou solucionar as possíveis causas de infertilidade
que conduzem à infecundidade involuntária, mas antes garantir a pro-
dução de um bebê. Solucionar a infecundidade através da produção de
um bebê com laços biológicos com os progenitores, é a  promessa das
tecnologias reprodutivas.” (Diniz, Debora e Costa, Rosely Gomes, “In-
fertilidad e Infecundidad: acceso a las nuevas tecnologías concepti-
vas”, In “Sexualidad, Estigma Y Derechos Humanos”, p. 56, tradução
nossa)

Mas os argumentos contrários à denominada “medicalização da in-
fertilidade” vão ainda além e não podem passar ao largo da discussão
judicial do tema.

Marilena Villela Corrêa, em sua tese de doutorado, apresentada no
Instituto de Medicina Social da UERJ, analisou o tema em profundida-
de e dentre as inúmeras e relevantes ponderações acerca das razões e
conseqüências do fenômeno da medicalização da infertilidade, afir-
mou: “Tendo em vista que há mais de um século a medicina vem se
ocupando não somente das anormalidades nitidamente orgânicas, mas
também das anormalidades sociais, e o elevado grau de medicalização
da reprodução humana, é razoável supor que a transformação da infer-
tilidade em patologia tratável se deu como decorrência quase ‘normal’
ou ‘natural’ daquele processo.” Avança afirmando que “a existência e
difusão da reprodução assistida tende a reforçar atitudes negativas com
relação à dificuldade de reprodução. No plano individual, a sensação
de inadequação à normal social da reprodução tende a ser transferida
para o corpo; e o enfrentamento dessa inadequação para a instituição
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médica, com a desvalorização de outras práticas como a adoção. De
fato, a via da medicalização das infertilidades como forma de adequa-
ção às normas sociais procriativas (mesmo com o auxílio de material
reprodutivo doado por terceiros) pode contribuir para a desculpabili-
zação do indivíduo estéril em relação àquela norma, tendendo a refor-
çar, num círculo vicioso, tanto a norma como a proposta médica para o
tratamento das situações desviantes”. (“Novas Tecnologias Reproduti-
vas: limites da biologia ou biologia sem limites?” Rio de Janeiro:
EdUerj, 2001, p. 188)

Da mesma forma, Debora Diniz aponta a “dificuldade de definir, a
priori, que tipo de problema as tecnologias reprodutivas estariam solu-
cionando, se a ausência involuntária de filhos ou se uma doença no
sentido médico do termo. Considerando que as investigações  sobre as
causas da infertilidade são pouco pesquisadas e que pelo menos um
terço dos diagnósticos médicos definem a infertilidade como de ori-
gem indefinida, atrelar a elegibilidade a um suposto quadro de doença
não resolveria o problema. E, mesmo sendo possível considerar um
fundamento clínico indiscutível para a infertilidade, esse será sempre
um diagnóstico frágil para determinar a elegibilidade, pois a ausência
de filhos é um dado que se configura para um determinado casal, sen-
do possível modificar o quadro com a mudança de parceiros. O fato é
que, na grande maioria dos casos, o ciclo de medicalização da inferti-
lidade somente se inicia quando a ausência de filhos torna-se ausência
involuntária de filhos, ou seja, somente de posse um desejo por filhos
é que as mulheres ou os casais provocam o debate sobre elegibilida-
de.” (Diniz, “Quem pode ter acesso às tecnologias reprodutivas?”,
p. 14-15).

Estas reflexões acerca do fenômeno da medicalização da infertili-
dade inevitavelmente nos conduzem a outra sorte de indagações acerca
da possibilidade de realização judicial desta faceta do direito à saúde,
dentro um juízo de proporcionalidade, já que, como visto, mesmo o di-
reito à saúde, enquanto direito social de índole prestacional, não é abso-
luto, - como, aliás, nunca o é nenhum direito e, portanto, não se mostra
isento de restrições, sobretudo em face da limitação dos recursos orça-
mentários em um país de Terceiro Mundo como o Brasil.
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4.2. O direito à concepção e seu enquadramento no conteúdo
normativo do direito à saúde

Dito isto, não se pode ignorar que a in/hipofertilidade, enquanto au-
sência involuntária de filhos biologicamente vinculados, pode enquadrar-
se, efetivamente, no conteúdo normativo do direito à saúde, uma vez que,
de um ponto de vista exclusivamente fisiológico, pode decorrer da perda,
inexistência ou supressão de uma das funções do corpo humano.

Entretanto, da mesma forma como se pode entender a in/hipofertili-
dade como uma restrição da funcionalidade do corpo humano, não há
como negar que esta somente se configura como problema no momento
em que surge o desejo por filhos, como realçado acima.

“De fato, sem o desejo de filhos não há infertilidade. Não
querer ter filhos anula a possibilidade de vir a ser ou não medi-
camente confirmado, ou mesmo apenas interrogado um estado
de in/hipofertilidade. Correlativamente, desejar ter filhos - por
quê, quantos, quando - é algo que responde a normas sociais,
diferentes segundo países, regiões, classes, a posição familiar
dos indivíduos, época histórica etc., e cujo significado simbóli-
co varia igualmente, não tendo sido sempre tão dependente da
intervenção médica e de considerações biologizantes sobre o
processo reprodutivo.” (Correa, op. Cit., pg. 36/37)

Desta constatação de que a infertilidade tem sua matriz no desejo
por filhos, há autores como Berlinguer que enfocam “maternidade e uma
paternidade, fundadas sobre a gestação materna e a descendência gené-
tica (mesmo que parcial)” não como um desdobramento do direito social
à saúde, mas sim como um “limite à liberdade de escolha de cada indiví-
duo” (“Bioética Cotidiana”. Brasília: Ed. UNB, 2004, p. 33).

Mas, ainda que se compreenda a impossibilidade de gerar filhos
biológicos como um importante limite à autodeterminação dos indiví-
duos, atuando como um obstáculo concreto à consecução de seus proje-
tos de família, não se pode concordar com a visão que busca retirar o
alegado “direito à concepção” do âmbito normativo do direito social à
saúde, muito embora os procedimentos médicos de reprodução assisti-
da, tendentes à superação de tais obstáculos se enquadrem não propria-
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mente numa medicina voltada à necessidade de cura, mas sim numa
medicina de concretização de desejos que, muito embora legítimos, situ-
am-se em outra esfera de conjugação de esforços públicos para sua rea-
lização e acesso universal.

Cabe esclarecer que o desejo de filhos não se revela como um an-
seio caprichoso ou não valorizado. O enfoque correto da discussão é
saber se este desejo, ainda que legítimo, deve ser priorizado, em qual-
quer contexto e a qualquer preço, a ponto de impor judicialmente que o
Estado arque com os custos financeiros de sua realização.

Assim sendo, partindo-se da premissa de que o direito à concepção
encontra-se albergado no conteúdo do direito fundamental à saúde, numa
compreensão ditada pela teoria ampla do tipo normativo, sinteticamente
exposta acima, cabe verificar em que medida esta faceta do  direito à
saúde é realizável judicialmente, o que se fará a partir da aplicação dos
preceitos da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito, como
proibição da não-suficiência e da reserva financeira do possível.

5. O juízo de proporcionalidade e a concretização do direito à
saúde, no caso concreto:

5.1. O princípio da proporcionalidade e a necessidade do re-
curso às tecnologias reprodutivas

Uma vez constatada uma restrição a um direito fundamental social em
decorrência de princípios ou direitos contrapostos, cabe realizar um juízo de
necessidade, como um desdobramento do preceito da proporcionalidade, o
qual  exige que o julgador efetue um “exame comparativo”,  de forma a
determinar se aquele fim não poderá ser atingido de outra maneira.

Conquanto a realização do direito à concepção, consista numa de-
manda legítima, é inegável, entretanto, que a viabilização das experiên-
cias da maternidade e da paternidade não se exaurem no recurso às téc-
nicas médicas de reprodução humana assistida como única via de con-
cretização. Paternidade e maternidade podem ser exercidas através da
adoção que, além de superar a questão da ausência involuntária de fi-
lhos, soluciona, ainda, o problema social da criança pré-existente em
situação de desamparo ou carência familiar.
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Com efeito, ao demandar a viabilização dos procedimentos de Fiv
com a utilização de seu próprio material genético, os autores pretendem
mais que a viabilização das condições para o exercício da maternidade/
paternidade. Pretendem, sim, a realização de um desejo de conservação
de seus patrimônios genéticos, algo que o recurso à adoção não pode
solucionar. Os demandantes buscam, em verdade, não apenas realizar
seu direito à concepção, mas, em verdade, realizar seu desejo por filhos
biologicamente vinculados que guardem em si uma representação de
continuidade para cada um dos indivíduos participantes do processo.

Tal anseio nada possui em si de reprovável. Ao contrário, como já
afirmado, é perfeitamente legítimo, em especial se tivermos em mente
que a in/hipofertilidade, tratada de forma crescente na atualidade como
problema médico, tem sido ressaltada como uma inadequação à norma
social de procriação e, portanto, uma diminuição do valor intrínseco de
seus portadores, a ponto de, em certos contextos sociais, abalar sua auto-
estima e representar até mesmo um estigma.

Entretanto, a constatação de que o direito à concepção, este enten-
dido como o direito de realizar um projeto de família, não se realiza
exclusivamente mediante o recurso às técnicas de reprodução assistida
conduz à conclusão da inexistência de prejuízo, físico ou psicológico
grave aos demandantes, decorrentes da ausência do custeio estatal à in-
tegralidade do tratamento, permitindo-se afirmar que o preceito da ne-
cessidade não abriga a presente postulação.

Como afirma Paulo Leivas, nas demandas que envolvem a justicia-
bilidade dos direitos fundamentais sociais, ou seja, o reconhecimento
judicial da obrigação estatal de garantir a proteção àquele bem jurídico
protegido pela norma jusfundamental, o critério da necessidade impõe
que seja respeitado o “núcleo de essencialidade ou necessidade dos di-
reitos fundamentais sociais que, se não atendidos, coloca o indivíduo em
risco de sofrer um dano grave. Nesse caso, é obrigação do Estado prestar
assistência, salvo impossibilidade absoluta.” (op. Cit., p. 107).

No caso dos autos não se está diante de situação de dano grave ou
de desrespeito ao núcleo de essencialidade protegido pelo direito funda-
mental à saúde, uma vez que não se cogita de situação fática em que haja
um risco relevante  à vida ou à manutenção de um bom padrão de quali-
dade de vida dos autores.
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Há, sem dúvida, uma limitação na possibilidade de concretização
de seus projetos de vida familiar. Esta limitação, todavia, não se situa,
no entender deste Juízo, no núcleo de essencialidade que torna obrigató-
ria a assistência estatal, uma vez que busca atender a um desejo dos
autores e não propriamente uma necessidade, como se verá mais deta-
lhadamente a seguir.

5.2. Aplicação da proporcionalidade em sentido estrito: a sufi-
ciência das normas que criam os serviços de referência em re-
produção humana assistida

No exame da proporcionalidade em sentido estrito, cabe efetuar uma
ponderação acerca da importância dos direitos em conflito, segundo a
máxima de que “quanto maior é o grau da não satisfação ou de afetação
de um princípio, tanto maior tem que ser a importância da satisfação do
outro”... “o que pode ser feito utilizando-se a escala triádica de intensi-
dade (leve, média e grave)”. (Leivas, op. Cit., p.78/79).

Esta ponderação, no caso dos autos, deve realizar-se entre o direito
à concepção dos autores em confronto com o princípio da organização
financeira do SUS (escassez de recursos, orçamento, planejamento e cri-
térios adotados pelo SUS para a elaboração das listas de medicamentos
custeados pelo Sistema).

No que tange ao direito à concepção dos autores, entendido como a
possibilidade de concretizar seus projetos de família, não se pode perder
de vista que o referido direito encontra-se permeado pela noção de que a
postulação encontra-se situada além do exercício da maternidade ou pa-
ternidade, mas sim na concretização do desejo de gerar filhos biologica-
mente vinculados e, assim, de legar um patrimônio genético. Como já
dito e reiterado, tal desejo, ainda que legítimo, situa a não-satisfação do
direito à concepção em um grau leve ou médio de restrição a direitos
fundamentais, para fins de aplicação do princípio da proporcionalidade
em sentido estrito.

Ademais, a premissa de que o alegado direito à concepção pode ser
alcançado por outros meios, menos onerosos para o Estado, como já
visto no item anterior, aliada à ausência de um dano grave (físico ou
psicológico), reforçam a convicção de que a não-satisfação do direito
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dos autores situa-se na escala triádica de intensidade como uma restrição
leve ou média, enquanto a infringência aos princípios em colisão, po-
dem ser qualificados como restrições graves à esfera jurídica da União
Federal.

O resultado desta ponderação conduz à conclusão de que as normas
que disciplinaram os procedimentos de reprodução assistida, ainda que
não se qualifiquem juridicamente como integrantes de uma política pú-
blica de reprodução humana assistida, ao atribuírem o custeio parcial
aos interessados, não representaram ofensa ao princípio da proporciona-
lidade em sentido estrito, por disponibilizarem a prestação estatal de
forma suficiente, dada a maior importância valorativa dos princípios que
se contrapõem ao direito à concepção, no caso concreto.

5.3. A reserva financeira do possível aplicada aos procedimen-
tos de reprodução humana assistida

Por fim, no que tange à reserva financeira do possível, ainda que o
custo dos medicamentos objeto da presente ação não atinja cifras ex-
pressivas, individualmente, a solução da demanda não prescinde que o
julgador tenha em mente os referidos custos num grau universalizável.
Isso porque a resistência da União Federal, lastreada na escassez de re-
cursos financeiros, na ausência de inclusão do medicamento nas tabelas
do SUS impõe que se responda se é razoável exigir-se do Sistema Único
de Saúde o custeio do medicamento para todas as pessoas no Brasil em
situação semelhante à dos autores.

Especificamente quanto ao direito à saúde, vale citar Ingo Sarlet,
que assim  leciona: “cuida-se de saber se os poderes públicos são deve-
dores de um atendimento global (toda e qualquer prestação na área da
saúde) e, independentemente deste aspecto, qual o nível dos serviços a
serem prestados. Em suma, pergunta-se se o particular (qualquer um ou
apenas os que comprovarem carência de recursos para a manutenção de
um plano de saúde privado?) poderá ter acesso, por exemplo, além dos
serviços essenciais na esfera médica, a atendimento odontológico, psi-
cológico, fisioterapêutico, etc. Ademais, será o Estado obrigado a pres-
tar saúde de acordo com padrões mínimos, suficientes, em qualquer caso,
para assegurar a eficácia das prestações, ou terão os particulares direito
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a serviços gratuitos da melhor qualidade (equipamento de última gera-
ção, quarto privativo em hospitais, etc.?) Cuida-se, também neste parti-
cular, do clássico dilema do Estado social no que concerne às suas fun-
ções precípuas, isto é, se deve limitar-se à tarefa de assegurar um pata-
mar mínimo em prestações materiais, destinadas a promover a igualdade
material no sentido de uma igualdade de oportunidades ou se deve alme-
jar um padrão ótimo nesta seara”. (op. Cit., p. 302).s

Neste aspecto, não se pode afirmar que num país em que o sistema
público de saúde tem dificuldades para garantir até mesmo a manuten-
ção de programas que atendam ao denominado “mínimo existencial”,
tais como os programas  de atendimento à saúde da mulher, de preven-
ção ao câncer de colo do útero e de mama ou de amplo acesso a medi-
das contraceptivas para meninas pré-adolescentes e adolescentes, não
seja razoável a atribuição do custeio de parte de programas de repro-
dução assistida aos casais interessados em realizar alegado direito à
concepção.

Veja-se que o Brasil ocupa o 73º lugar entre 173 países no Relató-
rio de Desenvolvimento Humano 2002, lançado em 23/07/2002, pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), como
noticiou o Jornal Zero Hora e, 24 de julho de 2002 (Paulo Leivas, op.
Cit., p. 115).

Conforme noticia o jornal “O Tempo”, edição de 28/06/2005 (dis-
ponível em “www.crmmg.org.br/noticias/saude/news_item.2005-06-
30.9308), estima-se que no Brasil haja hoje, aproximadamente, 278 mil
casais inférteis. Ainda segundo o noticiário acima citado, as ações pre-
vistas para a política de reprodução humana assistida vão gerar um custo
médio de R$ 4,6 milhões por ano por unidade credenciada, em um in-
vestimento total de R$ 37 milhões.

Como pondera Gustavo Amaral, citado por Paulo Leivas, diante da
escassez de recursos, há uma “necessidade de motivação e controle dos
critérios de escolha, uma prestação de contas à sociedade do porquê pre-
feriu-se atender a uma situação, e não à outra”, e, além disso, não se
pode ignorar que “a justiça do caso concreto deve ser sempre aquela que
possa ser assegurada a todos que estão ou possam vir a estar em situação
similar, sob pena de quebrar-se a isonomia.” (“Direito, Escassez e Esco-
lha”, apud  Paulo Leivas, op. Cit., p. 104/105).
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Neste sentido, quer nos parecer que o acesso aos procedimentos,
consultas e exames disponibilizados pelo Programa de Reprodução As-
sistida do Hospital de Clínica de Porto Alegre e custeio dos medicamen-
tos pelos interessados,  satisfaz tais critérios de razoabilidade e proporci-
onalidade, na medida em que atribui aos interessados a parcela menos
onerosa dos custos totais do procedimento.

Note-se que os próprios autores anexam à inicial reportagem jornalísti-
ca na qual se afirma que o custo de um procedimento de Fertilização In Vitro
em clínica particular pode chegar a R$ 8.000,00 (oito mil reais) por tentati-
va, ao passo que o custo da medicação solicitada gira em torno de R$ 700,00
(setecentos reais), segundo notas fiscais anexadas aos autos (fl. 70).

Cabe frisar que, mesmo em países de primeiro mundo, há uma ten-
dência crescente de corte das verbas para o financiamento público aos
procedimentos de reprodução assistida, tal como ocorre na Alemanha e
Austrália, ou mesmo de atribuição integral dos  custos aos interessados,
tal como sempre ocorreu e ainda ocorre em países como os Estados Uni-
dos (Corrêa, Marilena Villela, op. Cit., p. 91). O custeio estatal das tec-
nologias reprodutivas tem representado uma nova perspectiva, nos paí-
ses em desenvolvimento, com forma de garantir a reposição da popula-
ção, diante de taxas decrescentes de natalidade, crescente envelhecimento
populacional (Diniz, “Infertilidad...”, p. 61) ou mesmo, da falência dos
sistemas de seguridade social. È bom lembrar, entretanto, que no direito
brasileiro, a utilização do planejamento familiar com esta finalidade en-
contra-se expressamente vedada pelo parágrafo único do art. 2º da lei nº
9.263/96. No Brasil, nem mesmo os convênios médicos particulares in-
cluem tais custos em sua cobertura.

Por todas as razões já expostas, tenho que também não se pode atri-
buir à União Federal o dever de arcar com os custos dos deslocamentos
e estadias dos autores na Capital em razão da participação no Programa
de Reprodução Assistida do HCPOA.

Conclusão

Em conclusão, a norma-princípio do direito fundamental à saúde
abarca o direito prestacional que assegura a oferta do serviço de fertili-
zação “in vitro”, mas encontra limites fáticos na impossibilidade de um
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financiamento estatal universal para o referido tratamento, tornando ine-
xigível, em relação à União Federal, a prestação jurídica positiva corres-
pondente ao custeio dos medicamentos e das despesas de deslocamento
e de hospedagem na Capital do Estado, necessários para assegurar a
participação dos autores no Programa de Reprodução Assistida do Hos-
pital de Clínicas de Porto Alegre. Com isto, chega-se, assim ao conceito
de direito à saúde em definitivo, decorrente de uma concretização do
princípio que, neste caso, não abarca a postulação dos autores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda,
com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Ficam desde já intimadas as partes para apresentação de contra-
razões ao recurso eventualmente interposto pela parte contrária, com
prazo a iniciar no primeiro dia útil subseqüente ao transcurso do prazo
recursal.

Cumpridas todas as diligências, encaminhem-se os autos à Turma
Recursal.

Custas e honorários incabíveis na espécie, por força dos artigos 54 e
55 da Lei n° 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.


