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PRELIMINAR.  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  SAÚDE.  MATÉRIA  DE
COMPETÊNCIA  SOLIDÁRIA.  LEGITIMIDADE  DO
MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE.
DESNECESSIDADE  DE QUALQUER OUTRO ENTE
PÚBLICO  INTEGRAR  A  LIDE.  REJEIÇÃO  DA
QUESTÃO PREAMBULAR.

- As ações e serviços públicos de saúde competem, de
forma  solidária,  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito
Federal e aos Municípios.

-  Considerando ser a saúde matéria  de competência
solidária  entre  os  entes  federativos,  pode  a  pessoa,
acometida de doença, exigir os meios para melhorar a
sua condição de qualquer um deles. 

- Sendo o Município parte legítima para figurar sozinho
no polo passivo da demanda, não há que se falar em
chamamento ao processo de outro ente federado. 

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  FORNECIMENTO  DE  APARELHO
AUDITIVO. MENOR COM PERDA AUDITIVA NEURO-
SENSORIAL  EM  AMBOS  OS  OUVIDOS.
OBEDIÊNCIA  AO  ESTATUTO  DA CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE.  ASSISTÊNCIA  INTEGRAL  PELO
SUS. DIREITO À SAÚDE. RESPEITO AO PRINCÍPIO
FUNDAMENTAL  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA.  NECESSIDADE  COMPROVADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVER DO MUNICÍPIO. ARTS.
5º, CAPUT, 6º E  196 DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.



PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.  ARTIGO  557  CAPUT  DO CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
REEXAME NECESSÁRIO.

-  O  fornecimento  de  aparelho  auditivo  a  criança  com
deficiência  encontra-se  entre  as  medidas  necessárias à
concretização  do  direito  à  saúde,  constitucionalmente
garantido.

- “Art. 7° - A criança e o adolescente têm direito a proteção à
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento
sadio  e  harmonioso,  em  condições  dignas  de
existência.”(Estatuto da Criança e do Adolescente)

- “Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao
adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido
o acesso universal  e  igualitário  às ações e  serviços para
promoção, proteção e recuperação da saúde.
(...)
§  2°  -  Incumbe  ao  Poder  Público  fornecer  gratuitamente
àqueles  que  necessitarem  os  medicamentos,  próteses  e
outros  recursos  relativos  ao  tratamento,  habilitação  ou
reabilitação.” (Estatuto da Criança e do Adolescente)

- O direito à saúde,  lato sensu, de matriz constitucional, há
de ser assegurado, com absoluta prioridade às crianças e
aos adolescentes, e é dever do Estado (União, Estados e
Municípios), como corolário do direito à vida e do princípio
da dignidade da pessoa humana.

-  “A  saúde  é  um  direito  fundamental  do  ser  humano,
devendo o Estado prover  as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício” (art. 2º, da Lei nº 8.080/90).

- É dever do Município prover as despesas com o tratamento
de  pessoa  que  não  possui  condições  de  arcar  com  os
valores  sem  se  privar  dos  recursos  indispensáveis  ao
sustento próprio e da família.

- Art. 196, Constituição Federal: “A saúde é direito de todos
e dever  do Estado,  garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
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- “Art.  5º  -  Na  aplicação  da  lei,  o  juiz  atenderá  aos  fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

VISTOS

Janair do Nascimento Soares, representando sua filha menor,  Laysa

Emanuely  Soares  de  Souza  ajuizou  Ação  de  Obrigação  de  Fazer em  face  do

Município  de  Campina  Grande, alegando,  em  síntese,  que  é  portadora  de  “perda

auditiva  neuro-sensorial  moderadamente  severa  em  ambos  os  ouvidos  (CID  H90.5) ,

necessitando fazer  uso do aparelho auditivo –  SISTEMA DE FM, DA MARCA PHONAK,

MODELO INSPIRO, COM RECEPTOR MLXI, CARREGADOR SPIROL, CABO FM LARANJA E

ADAPTADOR MICROLINK PARA IMPLANTE COCLEAR” - fls.03. 

Afirma que a sua situação financeira não lhe permite custear o mencionado

equipamento, haja vista o seu elevado preço, motivo pelo qual aviou a presente demanda,

no intuito de compelir o ente municipal a fornecê-lo, de forma gratuita.

Sustenta  que  os  Laudos  médicos  anexos  não  deixam  qualquer  dúvida

acerca da necessidade do aparelho solicitado.

Em sua contestação (fls.33/40), o promovido sustenta, preliminarmente, que

o Estado da Paraíba deve integrar a lide, haja vista ser o Ente Estatal devedor solidário,

incumbindo-lhe arcar com a sua cota. 

Alega, ainda, que o equipamento em questão não é capaz de evitar iminente

perigo a vida, não podendo a Fazenda Municipal ser obrigada a entregá-lo, sob pena de

comprometer a verba pública destinada à outra demanda excepcionalmente necessária.

Às  fls.  55/60,  proferiu-se  sentença,  julgando  parcialmente  procedente  o

pedido,  condenando  o  Município  de  Campina  Grande  a  prover  o  objeto  nos  termos

pleiteados, contudo, consignou a possibilidade de fornecimento de aparelho similar, desde

que comprovada a mesma eficiência. 
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Aportaram  os  autos  neste  Tribunal  por  força  da  parte  final  da  referida

decisão, que determinou o reexame necessário do presente caderno processual. 

É o relatório.

DECIDO.

O recurso  comporta  julgamento  monocrático,  nos termos do art.  557,  do

Código de Processo Civil.

PRELIMINAR  DE  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DO  ESTADO  DA

PARAÍBA 

Observando a organização constitucional do direito à saúde, constata-se que

foi  estabelecida  uma  obrigação  solidária,  entre  os  Entes  Políticos,  no  sentido  de

assegurar a efetivação das ações e serviços de saúde. 

Nesse sentido,  retira-se  do §  2º,  do  art.  198,  da Constituição Federal,  o

dever de cada Ente Estatal de aplicar um percentual mínimo de recursos nas ações e

serviços públicos na referida área.

Deste modo, observando a redação do art.  196, também da nossa Carta

Maior, constata-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em todas as esferas

de governo, cumprindo, igualmente, à União, aos Estados e aos Municípios, de forma

solidária, a elaboração de políticas públicas voltadas a sua promoção e preservação.

O sistema de saúde é organizado sob o regime de cogestão, sendo lícito ao

necessitado  exigir,  em  conjunto  ou  separadamente,  a  satisfação  da  obrigação  por

qualquer dos Entes Políticos. 

Este é o entendimento já pacificado nesta Corte de Justiça, senão vejamos: 

“AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  TUTELA  ANTECIPADA.
PACIENTE  PORTADOR  DE DOENÇA  GRAVE.  CONCESSÃO.
FORNECIMENTO  DE  CATÉTER  GRATUITO  PARA  USO
CONTÍNUO.  OBRIGAÇÃO  DO  PODER  PÚBLICO.  GARANTIA
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CONSTITUCIONAL.  SENTENÇA  PROVIDA.  APELAÇÃO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
MANUTENÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO.  (...)  É  dever  do
Poder  Público  fornecer  medicamento  gratuitamente  a
paciente  carente,  nos  termos  do  art.  196  da  Constituição
Federal.  Esta  Corte  em  reiterados  precedentes  tem
reconhecido  a  responsabilidade  solidária  do  entes
federativos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
no que concede à garantia do direito à saúde e à obrigação
de  fornecer  medicamentos  a  pacientes  portadores  de
doenças  consideradas  graves. 2.  Agravo  regimental  não
provido.”  AgRg  no  Ag  961.677/SC,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  20/05/2008,  DJe
11/06/2008.1   (grifei)

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  REMESSA  OFICIAL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA  DO ENTE
PÚBLICO.  DESPROVIMENTO.  -  A  lei  faculta  ao  relator  do
recurso,  em  caso  de  manifesta  improcedência  ou  afronta  a
jurisprudência pacífica deste Colegiado ou de Tribunal Superior,
negar seguimento ao recurso, por meio da aplicação do disposto
no art.  557, caput,  do Código de Processo Civil.  -  É dever do
Poder  Público,  compreendidos  nessa  concepção  todos  os
entes administrativos, assegurar às pessoas desprovidas de
condições financeiras o acesso à medicação ou congênere
necessário  à  cura,  controle  ou  abrandamento  de  suas
enfermidades,  sob  pena  de  desrespeito  a  mandamento
constitucional direito à saúde.2

 (grifei)

Como visto,  a  saúde  é  matéria  de  competência  solidária  entre  os  entes

federativos,  podendo  a  pessoa,  acometida  de  doença,  exigir  os  procedimentos

necessários ao seu restabelecimento de qualquer um deles. 

Desse modo, sendo o Município parte legítima para figurar no polo passivo

da demanda, não há que se falar em chamamento de outro ente federado. 

                     DO MÉRITO:

Pelas provas carreadas aos autos, verifica-se que o demandado não pode

eximir-se  do  dever  de  fornecer  o  equipamento  solicitado,  uma  vez  que  servirá  para

garantir a dignidade da promovente.

1 -  TJPB -  Acórdão  do processo  nº  20020080257798002 -  Órgão  (1ª  Câmara  Civel)  -  Relator  DES.  MANOEL
SOARES MONTEIRO - j. Em 20/05/2010.
2 - TJPB - Acórdão do processo nº 20020080388149001 - Órgão 2ª Câmara Civel - Relator DR. JOSE AURELIO DA
CRUZ  JUIZ CONVOCADO - j. Em 11/05/2010.
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Como já  dito  acima,  o  SUS é  composto  por  todos  os  entes  federados,

cabendo, a qualquer um deles, o dever de fornecer o tratamento de pessoa que não tem

capacidade financeira de arcar com os valores necessários.

Desse modo, uma vez demonstrada a necessidade de utilização de aparelho

auditivo pela menor, indispensável para melhorar a sua condição de sobrevivência, ou,

também,  como  forma  de  torná-la  apta  a  gerir  sozinha  a  sua  vida,  e  mais  ainda,

comprovada a sua situação econômica, é dever do Município fornecê-la.

Neste diapasão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
EPILEPSIA.  -  Ao  Estado,  de  forma  ampla,  cabe  o  dever  de
fornecer  gratuitamente  tratamento médico a  pacientes
necessitados.  Inteligência  dos artigos  6º  e 196 da Constituição
Federal.  -  Ilegitimidade  passiva  do  Estado  afastada  diante  da
responsabilidade solidária entre a União, os Estados-membros e
os  Municípios,  pelo  fornecimento  gratuito  de  medicamento  a
doentes, decorre do próprio texto constitucional (CF, art. 23, II e
art. 196). Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. - Descabe
a alegação de que os medicamentos postulados não constam nas
listas  de  medicamentos  essenciais  ou  especiais/  excepcionais,
para  fins  de  cumprimento  do  dever  constitucional  da  tutela  da
saúde,  ou  ainda,  de  que  há  medicamento  menos  oneroso  da
mesma família terapêutica do fármaco indicado, eis que, até prova
em contrário,  os medicamentos receitados ao paciente por seu
médico são os que melhor atendem ao  tratamento da patologia
que lhe acomete. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. -
Infundada  a  argüição  de  que  a  lide  versa  sobre  questões
envolvendo  conforto  e  dispensa  de  controle  por  dieta  ou
exercícios  físicos,  quando  o  único  conforto  que  se  observa  é
justamente  o esperado do  tratamento medicamentoso,  ou seja,
diminuição  e  controle  das convulsões  do paciente.  -  Dever  de
assistência  por  parte  da  família  do  apelante  que  deve  ser
interpretado  em  conformidade  com  a  Constituição  Federal
(artigos  6.º  e  196),  que  não  exige  que  o  cidadão  seja
miserável,  pobre ou  carente  economicamente,  mas apenas
que  não  possa  prover  as  despesas  com  os  referidos
medicamentos sem privar-se dos recursos indispensáveis ao
próprio sustento e de sua família. NEGARAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO.3 (grifei)

É o que dispõe a Constituição Federal, em seus artigos 6° e 196: 

3 - Apelação Cível Nº 70023572282, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia,
Julgado em 24/07/2008.
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"Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade  e à infância,  a assistência  aos desamparados,  na
forma desta Constituição".

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e  de outros  agravos e  ao acesso universal  e
igualitário  às ações e serviços  para sua promoção,  proteção e
recuperação".

Além do mais, trata-se o presente caso de menor, devendo haver respeito

também ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que assim dispõe: 

Art. 7° - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,
em condições dignas de existência.

Especificamente quanto à responsabilidade do Poder Público pela promoção

efetiva da saúde da criança e do adolescente, o mencionado estatuto não deixa dúvidas:

Art.  11 -  É  assegurado  atendimento  médico  à  criança  e  ao
adolescente,  através  do  Sistema  Único  de  Saúde,  garantido  o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção,
proteção e recuperação da saúde.
(...)
§  2°  - Incumbe  ao  Poder  Público  fornecer  gratuitamente
àqueles  que  necessitarem  os  medicamentos,  próteses  e
outros  recursos  relativos  ao  tratamento,  habilitação  ou
reabilitação.

Assim,  havendo  previsão  expressa  a  respeito  do  fornecimento  de

medicamentos e outros atendimentos na área da saúde por parte do Poder Público às

crianças  e  aos  adolescentes,  conforme  se  demonstrou,  e  tendo  o  SUS estabelecido

critérios e competências específicas para tanto, não subsiste a alegação de que não há

direito subjetivo ao fornecimento do equipamento pretendido.

A título elucidativo, apresento jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CIVEL.  ECA.  DIREITO  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  CADEIRA  DE  RODAS. OBRIGAÇÃO
CUMPRIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O direito à saúde,
lato sensu, superdireito de matriz constitucional,  há de ser
assegurado,  com  absoluta  prioridade  às  crianças  e
adolescentes  e  é  dever  do  estado  (união,  estados  e
municípios), como corolário do direito à vida e do princípio
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da  dignidade  da  pessoa  humana.  Negaram  provimento.
Unânime. 4(grifei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO EM PROL DE MENOR
COM OITO ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE
INSUMOS  E  EQUIPAMENTO.  FRALDAS  E  CADEIRA  DE
RODAS  ADAPTADA. Obrigação  de  fazer  não  afastada,
imposta  a  todos  e  a  qualquer  dos  entes  federativos.
Concorrente  dever  de  prestar  serviços  de  atendimento  a
saúde da população. Recurso desprovido. 5(grifei) 

O  Município  tem,  portanto,  obrigação  de  fornecer  o  necessário  ao

restabelecimento da saúde, de forma gratuita, aos mais carentes, principalmente quando

se tratar de criança. Não o fazendo, fere o disposto nas normas acima mencionadas.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, a quem compete, precipuamente,

a guarda da Constituição, de igual forma se posiciona. Vejamos:

"O  direito  público  subjetivo  à  saúde  representa  prerrogativa
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 Público, a quem incumbe formular
— e implementar — políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, 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, representa  conseqüência constitucional indissociável do
direito  à  vida.  O  Poder  Público,  qualquer  que  seja  a  esfera
institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde
da população, […]" 6

O Pretório Excelso também assim se manifestou:

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  A
PACIENTE  HIPOSSUFICIENTE.  OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO.
Paciente  carente  de  recursos   indispensáveis  à  aquisição  dos
medicamentos  de  que  necessita.  Obrigação  do  Estado  em
fornecê-los.  Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. 7

4 -  TJRS;  AC 455303-07.2012.8.21.7000;  Bagé;  Oitava Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Felipe  Brasil  Santos;  Julg.
13/12/2012; DJERS 19/12/2012.
5 - TJSP; APL 0008371-18.2011.8.26.0664; Ac. 6290908; Votuporanga; Décima Terceira Câmara de Direito Público;
Rel. Des. Borelli Thomaz; Julg. 17/10/2012; DJESP 03/12/2012.
6  - STF - RE 271.286.-AgR; Rel. Ministro Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00.
7 (AI-AgR 632670 / RS - RIO GRANDE DO SUL. AG .REG .NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a): Min.
EROS GRAU. Julgamento: 12/06/2007. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 29-06-2007.) 
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A  este  respeito,  a  jurisprudência  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  é

uníssona, no mesmo sentido:

"MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Doença  crônica.  Medicamento.
Fornecimento gratuito. Dever do Estado. Inteligência do art. 196
da CF/88. Concessão da ordem. É dever do Estado fornecer, de
forma  contínua  e  gratuita,  medicamentos  aos  que  deles
necessitam,  de  acordo  com  o  disposto  no  artigo  196  da  -
Constituição Federal de 1998.” 8

E mais:

"CONSTITUCIONAL  —  Ação  Civil  Pública.  Fornecimento  de
Medicamento  à  Pessoa  Carente.  Legitimidade  do  Ministério
Público para promover a ação - É dever do Estado fornecer, de
forma regular e gratuita, os medicamentos excepcionais ou de alto
custo às pessoas carentes, em razão da proteção ao direito à vida
digna  e  à  saúde  do  cidadão  tutelado  pela  CF.  -  O  Ministério
Público  tem  legitimidade  para  promover  Ação  Civil  Pública
objetivando  tutelar  o  direito  do  cidadão  a  medicamentos
excepcionais  ou de alto  custo,  por  ser  dever  do Estado o seu
fornecimento,  em razão  da proteção  constitucional  ao direito  à
saúde. Tal direito afigura-se indisponível e, portanto, devendo ser
tutelado pelo parquet, com o fim de assegurar o desenvolvimento
do direito processual vigente à pessoa humana".9

No caso dos autos, a postulante é uma criança, que conta com pouco mais

de 09 (nove) anos de idade, portadora de surdez de grau profundo bilateral,  restando

evidenciada  a  urgência  na  utilização  do  equipamento,  haja  vista  a  sua  premente

necessidade de desenvolvimento no âmbito social e cultural. 

Desse modo, merece, pois, ser a Municipalidade compelida a providenciar a

aparelhagem pleiteada, devendo ser mantida, em toda a sua integralidade, a sentença de

1º grau.

Assim, à luz do art. 557, do Código de Processo Civil, temos que é permitido

ao  relator  decidir  monocraticamente  o  recurso  quando  estiver  em  confronto  com

jurisprudência majoritária do respectivo Tribunal ou de Corte Superior, sendo este o caso

dos presentes autos.

8  - TJPB - N° do Processo: 999.2006.000105-7/001. Relator: DES. ANTONIO DE PADUA LIMA MONTENEGRO.
Data de Publicação:15/6/2006.Orgão Julgador:Tribunal Pleno.
9 -  TJPB -  N°  do  Processo:  037.2004004430-9/001.  Relator:DES.  LUIZ  SILVIO  RAMALHO JUNIOR.  Data  de
Publicação: 8/8/2006. Natureza: APELAÇÃOCIVEL. Orgão Julgador: 4ª Câmara Cível). 
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Vejamos, então, o que prescreve o citado dispositivo:

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em confronto com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo
tribunal, do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior. (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que também é aplicável à remessa

oficial o artigo acima mencionado, conforme decisão abaixo:

PROCESSO CIVIL. REMESSA OFICIAL. CPC, ARTS. 475 E 557.
DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  RELATOR.  POSSIBILIDADE.
SÚMULA  N.  253/STJ.  1.  "O  art.  557  do  CPC,  que  autoriza  o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame  necessário"
(Súmula 253/STJ).2. Recurso especial improvido. 10 

Desse modo, por tudo que foi exposto,  NEGO  SEGUIMENTO à remessa,

por estar em confronto com jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal e de Corte

Superior, mantendo-se, integralmente, o julgamento proferido pelo Juízo “a quo”.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015, segunda-feira.

Des. José Ricardo Porto

             Relator

J/05

10 -  STJ - REsp 553.283/CE, Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/11/2006, DJ 06/02/2007 p. 282). 
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