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PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”.
SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER
DO  ESTADO.  OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA.  IMPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA.

-  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  competem,  de
forma  solidária,  à  União,  Estados,  Distrito  Federal   e
Municípios.  Logo,  não  há  que  se  falar  em  legitimidade
passiva da Unidade da Federação que, por força do art. 196
da  Constituição  Federal,  tem  o  dever  de zelar pela saúde
pública mediante ações de proteção e recuperação.

-  Tratando-se  de  responsabilidade  solidária,  a  parte
necessitada não é obrigada a dirigir  seu pleito a todos os
entes  da  federação,  podendo  direcioná-lo  aquele  que  lhe
convier.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  DIREITO  FUNDAMENTAL  À  SAÚDE.
GARANTIA  CONSTITUCIONAL.  NECESSIDADE
COMPROVADA.  HIPOSSUFICIÊNCIA.  PESSOA
ACOMETIDA  DE  DOENÇA  GRAVE.  RISCO  IMINENTE.
DEVER DO ESTADO. RECURSO EM CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA  DA PRÓPRIA  CORTE.  APLICAÇÃO
DO ARTIGO 557,  CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA INSTRUMENTAL.

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

-  Art.  5°  -  “Na  aplicação  da  lei,  o  juiz  atenderá  aos  fins
sociais a  que ela  se dirige e às exigências do bem comum.”
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(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

-  Se  a  enfermidade  e  a  prescrição  médica  são  fatos
incontroversos nos autos, entendo precipitada, no momento
processual presente, realizar a alteração do tratamento, haja
vista  a  ausência  de  maiores  subsídios  a  sustentarem  a
modificação. 

V I S T O S

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto pelo  Estado  da  Paraíba

contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital,

que, nos autos da “Ação de Ressarcimento c/c Obrigação de Fazer c/c Antecipação de

Tutela”, movida por  Geniffe Gabrielly Januário de Almeida Luna,  concedeu a tutela

antecipada  formulada  pela  promovente,  para  que  o  ora  recorrente  providencie  o

fornecimento imediato do medicamento PROLIA 60mg, bem como “na forma indicada na

inicial,  enquanto  comprovada  a  necessidade  via  prescrição  médica,  sob  pena  de

sequestro do valor necessário ao cumprimento desta medida e de encaminhamento de

cópia  dos  presentes  autos  ao  MP  para  apuração  de  possível  ato  de  improbidade

administrativa (…)”, ressalvada a possibilidade de substituição do fármaco por outro do

mesmo gênero,  “desde que produza  os mesmos efeitos  dos solicitados,  sem ensejar

prejuízo à saúde do paciente”. - (fls. 63/64).

Segundo  noticia  a  exordial  do  processo  de  primeiro  grau  (fls.  14/24),  a

requerente  é  portadora  de  Neoplasia  Benigna  de  Ossos  (CID:  D16)  Irressecável,

necessitando urgentemente da mencionada droga (vide laudo e receituários às fls. 36/37).

Nas  razões  do  seu  agravo  (fls.02/12),  o  recorrente  assevera  sua

ilegitimidade  passiva  ad  causam,  considerando  ser  da  competência  do  município  o

fornecimento de fármaco, em conformidade com o artigo 30, inciso VII, da Constituição

Federal, e artigo 7º, inciso IX, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.080/90.

Outrossim, sustenta a impossibilidade de se efetuar qualquer despesa extra

após o início do exercício financeiro do ano em curso, sem que haja a competente receita

para gasto, em virtude do atendimento ao princípio constitucional da legalidade.
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Ademais,  aduz  que  a  cláusula  da  reserva  do  possível,  relacionado  à

efetivação e implementação dos direitos de segunda geração, cujo adimplemento, pelo

Poder Público,  impõe-se e exige prestações estatais  positivas concretizadoras de tais

prerrogativas individuais ou coletivas.

Ao final,  pugna pela suspensão da interlocutória vergastada e, no mérito,

requer o provimento do instrumento, para que seja denegada a antecipação da tutela

suplicada.   

Acostou documentos – fls. 14/64.

Efeito suspensivo negado às fls. 68/70v.

Informações prestadas às fls. 75.

Contrarrazões às fls. 78/86.

Parecer do Ministério Público às fls. 89/94v, pela rejeição da preliminar e

desprovimento do recurso. 

É o breve relatório.

DECIDO

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

O Estado da Paraíba alegou, em suas razões recursais, que o Município de

João  Pessoa,  no  qual  a  promovente  reside,  possui  obrigação  de  fornecer  os

medicamentos, considerando sua competência para gestão do sistema de saúde.

No entanto, é de bom alvitre consignar que conforme disposto no art. 196,

da Constituição da República,  a  responsabilidade pela  vida  e  bem-estar  do  indivíduo
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cabe, solidariamente, a qualquer dos entes federados.

Nesse  diapasão,  colaciono  aresto  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  em

julgamento de situação semelhante:

“ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL  –  FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  FEDERATIVOS  –  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DO
FUNDAMENTO  CENTRAL  DA  DECISÃO  AGRAVADA  –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1.  Ab  initio,  ressalta-se  que,  ainda  que  a  matéria  tenha  sido
reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal,  descabe  sobrestar  o  julgamento  do  recurso  especial,
conforme  orientação  da  Corte  Especial  e  consignado  pela
Primeira Seção na QO no REsp 1.002.932/SP.(...)3. Ademais, o
acórdão  recorrido  está  em  consonância  com  o  entendimento
jurisprudencial  do  STJ  no  sentido  de  que  o  fornecimento  de
medicamentos  para  as  situações  de  exceção  deve  ser
coordenado  entre  as  três  esferas  políticas:  União,  Estado  e
Município,  não  sendo  permitido,  dado  o  texto  constitucional,
imputar responsabilidade a apenas um dos operadores. Agravo
regimental improvido.”1

Portanto, não há que se falar em competência apenas do Município de João

Pessoa  para  o  fornecimento  do  tratamento  pleiteado,  pois  em  se  tratando  de

responsabilidade solidária, o cidadão pode dirigir seu pleito a qualquer ente da federação

que lhe convier, conforme o entendimento de Tribunal Superior evidenciado acima. 

Por conseguinte, cumpre rejeitar a preliminar lançada.

Mérito.

Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação do pedido

liminar. Por isso, permito-me reproduzir o que fora afirmado naquela oportunidade, eis que

suficiente ao caso, in verbis:

“Nos precisos  termos do art.  558  da Lei  Adjetiva  Civil,  para  o
deferimento do efeito suspensivo à decisão impugnada - (Art. 527,
III, do CPC), torna-se necessária a comprovação da “relevância

1 STJ- AgRg no Ag 1297707/GO. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 15/06/2010. 
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do  fundamento  esposado”,  bem  como  “a  possibilidade  da
ocorrência de lesão irreparável ao direito perseguido.”

Em sede de pleito liminar, formulado em agravo de instrumento,
não é oportuna a análise aprofundada das questões atinentes ao
processo, sob pena de decidir-se o próprio mérito.

O Estado da Paraíba aduziu,  em suas razões recursais,  que o
Município de João Pessoa, o qual a promovente reside, possui
competência para o fornecimento dos medicamentos pleiteados.

No entanto, é de bom alvitre consignar que conforme disposto no
art.  196, da Constituição da República, a responsabilidade pela
vida e saúde do indivíduo cabe, solidariamente, a qualquer dos
entes federados.

Nesse diapasão, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de situação semelhante:

“ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL  –  FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  FEDERATIVOS  –  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DO
FUNDAMENTO  CENTRAL  DA  DECISÃO  AGRAVADA  –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1.  Ab  initio,  ressalta-se  que,  ainda  que  a  matéria  tenha  sido
reconhecida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal,  descabe  sobrestar  o  julgamento  do  recurso  especial,
conforme  orientação  da  Corte  Especial  e  consignado  pela
Primeira Seção na QO no REsp 1.002.932/SP.(...)3. Ademais, o
acórdão  recorrido  está  em  consonância  com  o  entendimento
jurisprudencial  do  STJ  no  sentido  de  que  o  fornecimento  de
medicamentos  para  as  situações  de  exceção  deve  ser
coordenado  entre  as  três  esferas  políticas:  União,  Estado  e
Município,  não  sendo  permitido,  dado  o  texto  constitucional,
imputar responsabilidade a apenas um dos operadores.  Agravo
regimental improvido.”2

Portanto,  não  há  que  se  falar  em  competência  apenas  do
Município  de  João  Pessoa  para  o  fornecimento  do  tratamento
requerido, pois em se tratando de responsabilidade solidária, o
cidadão pode dirigir seu pleito a qualquer ente da federação que
lhe  convier,  conforme  o  entendimento  de  Tribunal  Superior
evidenciado acima. 

Com efeito, consigno o mais recente entendimento do Supremo
Tribunal Federal quanto à responsabilidade dos entes públicos na
disponibilização de remédios e serviços médicos necessários a
garantir a saúde e a vida das pessoas carentes. Veja-se:

“PACIENTE  PORTADORA  DE  DOENÇA  ONCOLÓGICA  –
NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE

2 STJ- AgRg no Ag 1297707/GO. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 15/06/2010. 
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RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
NECESSIDADE  IMPERIOSA  DE  SE  PRESERVAR,  POR
RAZÕES  DE  CARÁTER  ÉTICO-JURÍDICO,  A  INTEGRIDADE
DESSE DIREITO ESSENCIAL –  FORNECIMENTO GRATUITO
DE  MEIOS  INDISPENSÁVEIS  AO  TRATAMENTO  E  À
PRESERVAÇÃO  DA  SAÚDE  DE  PESSOAS  CARENTES  –
DEVER  CONSTITUCIONAL  DO  ESTADO  (CF,  ARTS.  5º,
“CAPUT”,  E  196)  –  PRECEDENTES  (STF)  –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS
QUE  INTEGRAM  O  ESTADO  FEDERAL  BRASILEIRO  –
CONSEQUENTE  POSSIBILIDADE  DE  AJUIZAMENTO  DA
AÇÃO  CONTRA  UM,  ALGUNS  OU  TODOS  OS  ENTES
ESTATAIS  –  RECURSO  DE  AGRAVO  IMPROVIDO.”3 (Grifo
nosso)

Nesse prisma, com espeque no entendimento supracitado,  é de
se  destacar  que  a  autora,  através  da  demanda  proposta  no
primeiro grau de jurisdição, busca resguardar a efetividade do seu
direito  à  vida  e  à  saúde,  que  se  encontram  garantidos
constitucionalmente nos arts. 5º, caput, e 196, a seguir descritos:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros
residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:”

“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.”

Nesse contexto,  ao contrário  do que sustenta o promovido,  as
cortes  superiores  reiteradamente  reafirmam  o  respeito
indeclinável ao bem-estar físico, não perdendo de perspectiva que
esses direitos subjetivos representam prerrogativas indisponíveis
asseguradas à generalidade de pessoas pela Carta Magna, cuja
essencialidade prevalece sobre os demais interesses do Poder
Público.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu
entendimento jurisprudencial da seguinte forma:

RECURSO  ESPECIAL.  SUS.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PACIENTE  COM  MIASTENIA  GRAVIS.
DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.   DEVER  DO  ESTADO.
COMINAÇÃO  DE  MULTA DIÁRIA.  ASTREINTES.  INCIDÊNCIA
DO  MEIO  DE  COERÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA  HUMANA.  1.  Ação  objetivando  a  condenação  da
entidade  pública  ao  fornecimento  gratuito  dos  medicamentos
necessários ao tratamento  de “miastenia  gravis”.  2.  O Sistema

3 STF - RE 716777 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013.
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Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde,
seja  individual  ou  coletiva,  devendo  atender  aos  que  dela
necessitem em qualquer  grau de complexidade,  de modo que,
restando  comprovado  o  acometimento  do  indivíduo  ou  de  um
grupo  por  determinada  moléstia,  necessitando  de  determinado
medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a
atender  ao  princípio  maior,  que  é  a  garantia  à  vida  digna.  3.
Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a
sua  pretensão  posto  legítima  e  constitucionalmente
garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última
instância,  à  vida.  A saúde,  como de  sabença,  é  direito  de
todos  e  dever  do  Estado.  (…)  8.  À  luz  do  Princípio  da
Dignidade  da  Pessoa  Humana,  valor  erigido  com  um  dos
fundamentos  da  República,  impõe-se  a  concessão  dos
medicamentos  como  instrumento  de  efetividade  da  regra
constitucional  que  consagra  o  direito  à  saúde.  Agravo
Regimental desprovido.4

Ademais, cumpre acrescentar que os documentos de fls. 29/33 e
36/37  (receituários,  laudo  médico  e  exames),  demonstram  a
existência  da  grave  enfermidade,  trazendo  risco  à  saúde  da
agravada, sendo necessária a ingestão de 02 (duas) âmpolas de
60  mg  (sessenta  miligramas)  do  fármaco  PROLIA,  a  princípio
semanalmente e depois mensalmente, na forma prescrita, às fls.
36/37, pelo profissional médico de instituição hospitalar filiado ao
Sistema Único de Saúde (SUS).

Desse  modo,  não  visualizo,  na  oportunidade,  a  alegada
onerosidade excessiva ao erário, uma vez que foram acostadas
provas  da  necessidade  do  tratamento  indicado,  de  modo  que
submetê-la  a  questões  orçamentárias  e  burocráticas,  seria  o
mesmo que colocar em segundo plano o direito à vida e à saúde,
protegidos em nossa Carta Magna. 

Acrescento ainda que a Suprema Corte, inclusive, tem entendido
pela  possibilidade de sequestro de numerários em desfavor da
Fazenda Pública, no caso de fornecimento de tratamento médico
a  pessoas  hipossuficientes,  conforme  se  observa  no  aresto  a
seguir colacionado:

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONSTITUCIONAL.  BLOQUEIO  DE  VERBA
PÚBLICA  PARA  ASSEGURAR  O  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO:  AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART.
100,  §  2°,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE  DA  ANÁLISE  DA  LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA  CONSTITUCIONAL
INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO.”5 (Grifei).

4 (AgRg no REsp 950.725/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.05.2008, DJ

18.06.2008 p. 1)
5 STF. AI 700543 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL. Rel. Min. Cármen Lúcia. J. Em 24/08/2010.
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Diante dessas razões, enxergo,  neste momento, a ausência da
solidez jurídica dos argumentos desenvolvidos pelo recorrente, no
que diz respeito ao Fumus Boni Iuris.

Portanto, configurada a falta de um dos requisitos autorizadores
para a concessão da tutela recursal, qual seja a “relevância do
fundamento  esposado”,  INDEFIRO  o  pedido  de  efeito
suspensivo formulado neste agravo.” - (fls. 68/70).

Ressalte-se  que  a  Procuradoria  de  Justiça  também  comunga  deste

entendimento, conforme trecho em destaque:

“O artigo 196 da Constituição Federal reza que a saúde é direito
de  todos  e  dever  do  Estado.  Esta  norma  não  há  de  ser
vislumbrada como apenas mais uma regra jurídica inócua e sem
efetividade.  A saúde  é  considerada  como  direito  inalienável  e
subjetivo, sendo que, em paralelo, é deve do Estado; se este não
age no amparo da diretriz traçada pela regra, o direito à saúde do
cidadão não poderá, por isto, ser afetado.” (fls. 92)

Nossa Corte tem jurisprudência firmada nesse sentido. Vejamos:

“RECURSO OFICIAL E  APELAÇÃO CÍVEL -  OBRIGAÇÃO DE
FAZER  -  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE  MEDICAÇÃO  -
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  -  IRRESIGNAÇÃO  -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS  -  POSTULADO  DA
RESERVA DO POSSÍVEL -  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA  INCAPACIDADE  FINANCEIRA  PELO  ESTADO  -
INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA
-  ESCUSA DESARRAZOADA -  GARANTIA CONSTITUCIONAL
DO  FORNECIMENTO  -  DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS.
- ... 3. 0 direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado,
por  isso  que  legítima  a  pretensão  quando  configurada  a
necessidade  do  recorrido.  4.  0  Estado,  o  Distrito  Federal  e  o
Município são partes legítimas para figurar no polo passivo nas
demandas  cuja  pretensão  é  o  fornecimento  de  medicamentos
imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser
proposta em face de quaisquer deles. Precedentes REsp 878080 /
SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ;
Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ
07.03.2005.  ...  8.  Agravo  regimental  desprovido.  AgRg  no  Ag
1044354/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 14/10/2008, DJe 03/11/2008. - Não prospera a alegação de
inexistência de previsão orçamentária, dado que é a própria Carta
Constitucional  que  impõe  o  dever  de  proceder  à  reserva  de
verbas públicas para atender a demanda referente à saúde da
população,  descabendo sustentar  a ausência  de destinação de
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recursos  para  fugir  à  responsabilidade  constitucionalmente
estabelecida. - A Portaria 1.318/2002 do Ministério da Saúde que
estabelece  a  listagem de  medicamentos  excepcionais  a  serem
fornecidos gratuitamente pelo Poder Público não tem o condão de
restringir  uma  norma  de  cunho  constitucional  que,  por  ser
veiculadora de direito fundamental, dever ser interpretada com a
amplitude  necessária  a  dar  eficácia  aos  preceitos
constitucionais.”6 

Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público, rejeito a

preliminar e, no mérito, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, para

manter inalterada a decisão de 1º grau.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Des. José Ricardo Porto
                                       Relator

J12/R08

6 Proc. n.º 00120110094370001, Rel.: Des. Leandro dos Santos, 1.ª  Câmara Cível, D.J.: 16/04/2013.
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