
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0015852-23.2012.815.0011.
REMETENTE: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

  PROMOVENTE: José Alexandre Silva Alves, representado por sua genitora Viviane Silva Mendes.
DEFENSOR: José Alipio Bezerra de Melo.
PROMOVIDO: Município de Campina Grande.
PROCURADOR: Severino de Azevêdo Neto.

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. FORNECIMENTO  DE 
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REMESSA  NECESSÁRIA. 
PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO 
DA  TUTELA  ANTECIPADA  POR  MEIO  DE  DECISÃO  DE  MÉRITO. 
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  DEVER DO ESTADO DE 
GARANTIR,  MEDIANTE  A  IMPLANTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  SOCIAIS  E 
ECONÔMICAS O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE, BEM 
COMO  OS  SERVIÇOS  E  MEDIDAS  NECESSÁRIOS  À  SUA PROMOÇÃO, 
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO (CF, ART. 196). PRECEDENTES DO STJ E DO 
STF.  CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  EM  BENEFÍCIO  DA DEFENSORIA PÚBLICA.  PESSOAS 
JURÍDICAS  DE  DIREITO  PÚBLICO  DISTINTAS.  CABIMENTO. 
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.  AUSÊNCIA  DE 
CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO. REMESSA NECESSÁRIA.  REFORMATIO 
IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 45,  DO STJ.  MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 

1. “O  cumprimento de decisão antecipatória da tutela jurisdicional não exaure o 
objeto do processo, na medida em que se trata de provimento de natureza precária, 
que carece de confirmação na sentença. TJDF; Rec 2009.01.1.084514-6; Ac. 
595.280; Segunda Turma Cível; Rela Desa Carmelita Brasil; DJDFTE 
18/06/2012”(TJPB, Processo nº 20020110094733001, 1ª Câmara Especializada 
Cível,  Relator Des. Leandro dos Santos, j. Em 09/04/2013).

2. É dever inafastável do Estado (gênero) o fornecimento de medicamentos, mate-
riais, cirurgias e tratamentos indispensáveis ao tratamento de doença grave que não 
faz parte da lista fornecida pelo SUS.

3. É cabível o pagamento de honorários advocatícios pelo Município à Defensoria 
Pública, porquanto não configurado o instituto da confusão. 

4. Não havendo a interposição de recurso voluntário, o Tribunal de origem não pode, 
em sede de remessa necessária, tornar mais grave a condenação imposta à Fazenda 
Pública, nos termos da Súmula n.º 45, do STJ.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa 
Oficial n.º 0015852-23.2012.815.0011, em que figuram como partes José Alexandre 
Silva Alves,  representado por Viviane Silva Mendes, e o Município de Campina 
Grande.



ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o 
voto do Relator, em conhecer a Remessa Necessária e negar-lhe provimento.

VOTO.

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara 
da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de Campina  Grande,  nos  autos  da  Ação  de 
Obrigação de  Fazer  ajuizada  por José  Alexandre Silva  Alves,  menor  impúbere, 
representado  por sua genitora Viviane Silva  Mendes, em face do  Município de 
Campina Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que 
o Réu fornecesse ao Autor fraldas descartáveis (tamanho G), na forma prescrita pelo 
médico que o acompanha, ressalvada a possibilidade de substituição por materiais 
genéricos, deixando de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios por 
ser a parte Autora assistida por defensor público. Ao final, submeteu o Julgado ao 
duplo grau de jurisdição obrigatório.

Sem interposição de recurso voluntário, conforme se infere da Certidão de f. 
51, os autos subiram a esta Superior Instância em face do Reexame Necessário. 

A Procuradoria de Justiça em Parecer de f. 56/61, opinou pelo conhecimento 
e desprovimento da Remessa Necessária, ao argumento de que o direito à saúde é 
dever do Estado. 

É o Relatório.

Conheço  da  Remessa  Necessária,  porquanto  presentes  os  requisitos  de 
admissibilidade.

O processo não perdeu seu objeto em decorrência do fornecimento do material 
pelo Réu, que não agiu espontaneamente, mas compelido por ordem judicial precária, 
f. 15/16, carecedora de ratificação por sentença, conforme se infere de Julgados deste 
Tribunal de Justiça1.

1 PROCESSUAL CIVIL OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDICAMENTO PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO IRRESIGNAÇÃO ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO 
DESACOLHIMENTO NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA 
SENTENÇA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESPROVIMENTO. - 0 
cumprimento de decisão antecipatória da tutela jurisdicional não exaure o objeto do processo, na 
medida em que se trata de provimento de natureza precária, que carece de confirmação na sentença 
TJDF; Rec 2009.01.1.084514-6; Ac. 595.280; Segunda Turma Cível; Rela Desa Carmelita Brasil; 
DJDFTE 18/06/2012 (TJPB, Processo nº 20020110094733001, 1ª Câmara Especializada Cível, 
Relator Des. Leandro dos Santos, j. Em 09/04/2013).

EMENTA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. USO PROLONGADO. MENOR COM 
QUADRO CLÍNICO DE EPILEPSIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DEVER DO 
MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. 
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA PERDA SUPERVENIENTE 
DO OBJETO, DECORRENTE DO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS PRETENDIDOS. 
REJEITADA. MÉRITO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E 
ADMINISTRATIVO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO 
EXISTÊNCIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PAGAMENTO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO À DEFENSORIA PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 
DESPROVIMENTO. O cumprimento, por parte do Município Réu, da tutela antecipadamente 
concedida pelo magistrado singular não se mostra como condição suficiente para a extinção do feito 



O Réu argumenta que o material requerido na inicial não se enquadra no rol 
dos  medicamentos  excepcionais  listados  pelo  Ministério  da  Saúde,  não  sendo, 
portanto, de sua responsabilidade o seu fornecimento.

Essas argumentações, entretanto, esbarram no entendimento jurisprudencial 
remansoso do Superior Tribunal de Justiça2 no sentido de que “Consoante expressa 
determinação constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de 
políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os 
serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 
196).”, e de que “não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 
Administrador,  sendo  de  suma  importância  que  o  Judiciário  atue  como  órgão 
controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio 
da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos 
direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos 
direitos sociais, igualmente importantes. 2. Tratando-se de direito essencial, incluso 
no  conceito  de  mínimo  existencial,  inexistirá  empecilho  jurídico  para  que  o 
Judiciário  estabeleça  a  inclusão  de  determinada  política  pública  nos  planos 
orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva 
da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal”3.

sem resolução do mérito, porquanto, a satisfação da tutela antecipada não exclui o direito da parte à 
apreciação do mérito do processo em trâmite, mormente porque durante o curso da demanda podem 
advir várias circunstâncias que levem o julgador a confirmar ou mesmo revogar os efeitos interinos. 
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício, e o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário as ações e 
aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Lei n° 8.080/90, art. 2°, caput e § 1°. A 
assistência à saúde é integral, entendendo-se como tal um conjunto articulado e contínuo de ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema, Lei n° 8.080/90, art. 7°, II. II É direito líquido e certo de qualquer 
cidadão brasileiro obter do poder púl1ico, federal, estadual ou municipal a integralidade da 
assistência à saúde, de forma a atende seu caso específico, em todos os níveis de complexidade do 
sistema. Lei n.° 8.080/90, art. 7°, II É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a 
Defensoria Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, 
urna vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor STJ, AgRg no REsp 
1273701/RS, Relator Ministro Castro Meira, julgado em 15/03/2012, publicado no DJe 28/03/2012. 
Precedentes jurisdicionais deste Tribunal e do STJ (TJPB, Processo nº 20020110276785002, Tribunal 
Pleno, Relator Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. Em 09/01/2013).

2PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO  DE  TUTELA  ANTECIPADA. 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO 
ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação constitucional, é dever do 
Estado  garantir,  mediante  a  implantação  de  políticas  sociais  e  econômicas,  o  acesso  universal  e 
igualitário  à  saúde,  bem  como  os  serviços  e  medidas  necessários  à  sua  promoção,  proteção  e 
recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de  
medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação 
a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por  
médico para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de, 
considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação 
que  a  própria  Constituição  Federal  lhe  reserva,  não  se  evidencia  plausível  a  alegação  de  que  o 
cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4. Agravo Regimental 
não provido. (AgRg na STA 83/MG, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, julgado 
em 25/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 172)

3ADMINISTRATIVO.  CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE 
EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER 
PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 
NÃO HÁ OFENSA À SÚMULA 126/STJ. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à  
boa  vontade  do  Administrador,  sendo  de  suma  importância  que  o  Judiciário  atue  como  órgão 



O Autor, de acordo com o Laudo Médico de f. 10, é portador de Paralisia 
Cerebral, necessitando do uso de fraldas descartáveis.

Trata-se de menor, documento de f.  07, representado por sua genitora que 
alega  não  possuir  condições  financeiras  para  adquirir  o  material  prescrito  pelo 
médico, desta forma, diante da negativa do Réu em fornecê-lo, demonstra-se cabível 
a intervenção do judiciário para garantia do direito fundamental por ele perseguido, 
embasado nas argumentações fáticas e jurídicas acima expendidas.

Quanto à alegação  do  Réu de que é incabível o pagamento de honorários 
advocatícios  à  Defensoria  Pública  quando  esta  litiga  contra  a  Fazenda  Pública, 
embora referido  entendimento não se aplique ao caso em análise, por se tratar de 
pessoas de direito público distintas,  quais sejam, Defensoria Pública do Estado e 
Município de Campina Grande, não restando, desta forma, configurado o instituto 
da confusão entre credor e devedor, inviável a extensão de referida condenação em 
sede de remessa necessária,  porquanto implicaria em  refomatio in pejus do Ente 
municipal, vedação prevista na Súmula n.º 454, do Superior Tribunal de Justiça.

Corroborando com o entendimento acima invocado,  julgados do Superior 
Tribunal de Justiça5. 

controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos  
poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser 
utilizado  justamente  como  óbice  à  realização  dos  direitos  sociais,  igualmente  importantes.  2. 
Tratando-se de direito  essencial,  incluso no conceito de mínimo existencial,  inexistirá  empecilho 
jurídico  para  que  o  Judiciário  estabeleça  a  inclusão  de  determinada  política  pública  nos  planos 
orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade 
econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que 
visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o Município, tendo em vista a  
consolidada  jurisprudência  do  STJ:  "o  funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  é  de 
responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas 
entidades  têm legitimidade  ad  causam para  figurar  no  pólo  passivo  de  demanda  que  objetiva  a 
garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, 
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 4. Apesar de o acórdão ter fundamento 
constitucional, o recorrido interpôs corretamente o Recurso Extraordinário para impugnar tal matéria.  
Portanto, não há falar em incidência da Súmula 126/STF. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg 
no  REsp  1107511/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 
21/11/2013, DJe 06/12/2013)

4No reexame necessario,  e  defeso,  ao tribunal,  agravar a  condenação  imposta a  Fazenda Publica.
(Súmula 45, Primeira Seção, julgado em 16/06/1992, DJ 26/06/1992).

5PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  ESTADUAL. 
SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.  Cuida-se,  na  origem,  de  ação  ordinária  intentada  pela  Defensoria  Pública  Estadual  contra 
município relacionada ao direito à educação. O recurso especial, contudo versou somente sobre pleito 
para o afastamento da condenação dos municípios aos honorários de sucumbência.
2. A jurisprudência está pacificada no sentido de que a condenação da Fazenda Municipal em litígio  
contra a Defensoria Pública estadual determina a incidência de honorários de sucumbência, já que se 
trata  de pessoas jurídicas  diversas.  Logo,  inaplicável  na espécie a Súmula 421/STJ. Precedentes: 
REsp  1.250.388/RS,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  10.6.2011;  REsp 
1.231.127/RS,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe  13.4.2011;  REsp 
1.214.824/RS,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  1º.12.2010;  AgRg  no  REsp 
1.060.459/MG,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,  DJe  16.3.2011;  AgRg no  Ag 
1.179.076/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2010.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1250211/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)

PROCESSUAL  CIVIL.  DEMANDA  CONTRA  O  MUNICÍPIO. DEFENSOR  PÚBLICO. 



Posto isso, conhecida a Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 14 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão o Exmo. Senhor Doutor Alcides Orlando Moura Jansen, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1.  A  Defensoria Pública,  por  ser  órgão  do  Estado,  pode  recolher  honorários sucumbenciais 
decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Municipal em causas patrocinadas por defensor 
público, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor. Precedentes.
2. Nos termos da Súmula 421/STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública 
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
3.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp  1104059/MG,  Relator  Ministro  CASTRO 
MEIRA, DJe 19/05/2010).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  QUE  DECIDIU  A  CONTROVÉRSIA  À  LUZ  DE  INTERPRETAÇÃO 
CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  DO  COLENDO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
SÚMULA Nº 126/STJ.
1.  A  competência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  cinge-se  à  uniformização  da  legislação 
infraconstitucional federal, escapando-lhe a apreciação de matéria constitucional.
2.  "É  inadmissível  recurso  especial,  quando  o  acórdão  recorrido  assenta  em  fundamento 
constitucional  e  infraconstitucional,  qualquer  deles  suficiente,  por si  só,  para mantê-lo,  e  a  parte 
vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n.º 126, do STJ).
3. In casu, restou assentado no acórdão recorrido que: "A Constituição Federal é bastante clara ao 
atribuir a todo e qualquer cidadão o direito à saúde, sendo dever do Estado (latu sensu) prestá-la de 
forma gratuita e integral '.
4. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1108013/RJ, sujeito ao regime dos "recursos 
repetitivos",  reafirmou  o  entendimento  de  que:  "PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL 
SUBMETIDO  À  SISTEMÁTICA  PREVISTA  NO  ART.  543-C  DO  CPC.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  DEFENSORIA  PÚBLICA.  CÓDIGO  CIVIL,  ART.  381  (CONFUSÃO). 
PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa 
reúne as qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não 
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de  
direito público da qual é parte integrante.
4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação 
se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual 
atua contra Município.
5.  Recurso  especial  provido.  Acórdão  sujeito  à  sistemática  prevista  no  art.  543-C  do  CPC  e  à 
Resolução  nº  8/2008-STJ."  (REsp  1108013/RJ,  Rel.  Ministra   ELIANA CALMON,  PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1179076/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, 
DJe 30/04/2010)


