
   
   Poder Judiciário

    Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
    Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

D E C I S Ã O   M O N O C R Á T I C A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001271-31.2015.815.0000
Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante:  Município de João Pessoa,  representado por seu Procurador,  o Bel. 
Thyago Luís Barreto Mendes Braga
Agravada: Maria Priscilla da Silva Minervino
Advogados: Haroldo Serrano de Andrade

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
CONCESSÃO DO PEDIDO DE LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO. 
PRELIMINAR  DE  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA. 
REJEIÇÃO.   DILAÇÃO  PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERADOS.   NECESSIDADE  DE  PRESERVAÇÃO,  EM 
FAVOR  DOS  INDIVÍDUOS,  DA  INTEGRIDADE  E  DA 
INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR 
DO  "MÍNIMO  EXISTENCIAL” PRESENÇA  DOS 
REQUISITOS  LEGAIS.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA. 
SEGUIMENTO NEGADO.

-  Havendo  a  impetrante  colacionado  aos  autos  toda  a 
documentação  capaz  de  demonstrar  a  real  necessidade  de 
uso do fármaco prescrito por seu médico, não é o caso  de 
acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, mas 
sim de concessão ou denegação da segurança, por constituir 
a existência ou não de prova pré-constituída o seu próprio 
mérito.

- O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de 
responsabilidade  solidária  da  União,  Estados-membros  e 
Municípios,  de  modo  que  qualquer  destas  entidades  tem 
legitimidade ad  causam para  figurar  no  polo  passivo  de 
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demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para 
pessoas desprovidas de recursos financeiros.

-  Restando  manifesta  a  configuração  da  relevante 
fundamentação e residindo o perigo da demora no possível 
agravamento do estado de saúde da impetrante,  patente o 
preenchimento do requisitos para deferimento da liminar. 

- Nos termos do art. 557 do CPC, o relator negará seguimento 
a recurso manifestamente improcedente.

Vistos, etc.

Maria Priscilla da Silva Minervino  impetrou Mandado de 
Segurança contra ato, pretensamente ilegal, do Secretário de Saúde do Município 
de  João  Pessoa,  consubstanciado  na  negativa  de  fornecimento  da  medicação 
ROVAMICINA  (ESPIRAMICINA)  1,5  M.U.I,  necessária  ao  tratamento  da 
Toxoplasmose, que a acomete, inclusive comprometendo a saúde fetal com riscos 
de cegueira, surdez e abortamento.

Alegou  que,  malgrado  não  tenha  condições  de  adquirir  a 
droga  explicitada,  sem  o  comprometimento  de  sua  subsistência,  o  impetrado 
estaria se negando a fornecê-la, em total afronta ao texto constitucional.

Conclusos  os  autos,  o  Juiz,  vislumbrando  a  presença  dos 
requisitos  legais  para  tanto,  deferiu  o  pedido  de  liminar,  ordenando  o 
fornecimento do medicamento almejado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, 
limitada ao valor de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras medidas (fls. 31/33)

Irresignado, o Município de João Pessoa interpôs o presente 
agravo de instrumento, arguindo prefacial de inadequação da via eleita,  ante a 
necessidade de dilação probatória; e sustentando a ausência de direito subjetivo 
absoluto à concessão de determinado medicamento (fls. 02/14).

É o relatório. Decido.

Preliminar de inadequação da via eleita

Como  substrato  de  tal  arguição,  sustenta  o  agravante  a 
impossibilidade  da  questão  ser  discutida  via  mandado  de  segurança,  vez  que 
demandaria produção de prova, incompatível com a sua natureza mandamental.
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Pois bem, a despeito dos fundamentos apresentados,  repilo 
de  plano  qualquer  alegação  neste  sentido,  eis  que  havendo  a  impetrante 
colacionado aos autos toda a documentação capaz de, segundo ela, demonstrar a 
real necessidade de uso do fármaco prescrito por médico vinculado à Secretaria de 
Saúde Estadual e sobre o qual não recai qualquer mácula, o caso não se me afigura  
de inadequação da via eleita, mas sim, de concessão ou denegação da segurança, 
por constituir a existência ou não de prova pré-constituída o seu próprio mérito.

Sobre o tema, pontifica o seguinte julgado:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS. 
CABIMENTO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO 
MUNICÍPIO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  PROVA  PRÉ-
CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. I. A 
saúde consiste em um bem essencial à vida e à dignidade da pessoa, 
enquadrando-se  como um dos  direitos  fundamentais  do cidadão.  II. 
Diante  das  previsões  constitucionais  acerca  do direito  à  saúde  e  da 
estruturação  do  Sistema  Único  de  Saúde,  o  fornecimento  de 
medicamentos e de insumos é de responsabilidade solidária de todos 
os entes estatais, motivo pelo qual não há de se falar em ilegitimidade 
do  Município  que  suportará  possíveis  efeitos  no  mandado  de 
segurança. III. A discussão em torno da existência, ou não, de prova pré-
constituída do direito líquido e certo deve ser enfrentada como matéria 
envolvente  ao  próprio  mérito  do mandado de  segurança e  não como 
inadequação da via eleita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À 
SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. POLÍTICA 
NACIONAL  DE  ATENÇÃO  ONCOLÓGICA.  RESPONSABILIDADE 
DOS  HOSPITAIS  CADASTRADOS  COMO  CACON/UNACON.  1.  O 
Sistema  Único  de  Saúde  organiza-se  em  uma  rede  hierarquizada, 
mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade 
dos serviços. 2. No âmbito da Política Nacional de Atenção Oncologia, 
compete aos hospitais cadastrados como CACON/UNACON assumir o 
atendimento integral ao paciente portador de câncer. 3. Ausente a prova 
de  que  se  tenham  esgotado  os  meios  em  observância  aos  protocolos 
clínicos  estabelecidos  no  SUS  não  há  como  atribuir  responsabilidade 
direta  aos  gestores  estaduais  e  municipais.  V.V.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. 
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO:  CONDIÇÃO  DA  AÇÃO.  VIA 
INADEQUADA.  MEDICAMENTO:  TRATAMENTO  ONCOLÓGICO. 
MUNICÍPIO:  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  DECISÃO  REFORMADA. 
PROCESSO  EXTINTO.  EFEITO  TRANSLATIVO.  1.  Em  mandado  de 
segurança  a  prova  do  direito  líquido  e  certo  constitui  verdadeira 
condição  da  ação  sem  a  qual  se  torna  inadequada  a  via  eleita.  2.  A 
ausência  de  prova  pré-constituída  compromete  no  essencial  o 
processamento  válido  do  mandado  de  segurança,  conduzindo 
inexoravelmente ao indeferimento da inicial.  3.  Diante da organização 
exaustiva do sistema de saúde, compete aos hospitais cadastrados como 
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CACON/UNACON o atendimento integral aos pacientes portadores de 
câncer, somente se transferindo o ônus ao gestor municipal ou estadual 
se esgotados os protocolos clínicos estabelecidos. 4. O Município é parte 
ilegítima  para  a  causa  em  que  se  deduz  pretensão  relativa  ao 
fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, sobretudo se 
não  demonstrados  os  motivos  do  não  atendimento  pelo  hospital.  5. 
Aplica-se  excepcionalmente  o  efeito  translativo  ao  recurso  de  agravo, 
com  consequente  extinção  do  processo  desde  a  origem,  quando 
constatada  a  falta  de  uma  das  condições  da  ação.  (TJMG;  AGIN 
1.0620.13.002657-3/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 11/02/2014; DJEMG 
14/02/2014) 

“(...)1.  A existência  ou não  de  prova  pré-constituída  acerca  do  direito 
líquido e certo invocado no presente  writ constitui o próprio mérito do 
remédio  heroico,  conforme  prescreve  a  teoria  da  prospecção,  posto 
resultar  sua  apreciação  na  concessão  ou  denegação  da  segurança 
pleiteada e não no reconhecimento de carência do direito de ação e/ou 
inadequação da via eleita. 2. ademais, como somente o médico é quem 
tem competência para dizer se o remédio que foi indicado ao paciente é o 
mais adequado ao combate da sua doença, desnecessário se faz dilação 
probatória para o dispensamento da medicação em comento. 3. Não há 
que se falar em necessidade de dilação probatória, quando se verifica a 
existência de prova pré-constituída para comprovar o direito buscado nos 
autos.  (...).”  (TJGO;  MS  345862-75.2012.8.09.0000;  Goiânia;  Rel.  Des. 
Geraldo Gonçalves da Costa; DJGO 05/02/2013; Pág. 195) 

Ainda  que  assim  não  fosse,  impossível  se  falar  em 
inadequação da via mandamental  eleita,  quando a documentação acostada aos 
autos  mostra-se  hígida  a  demonstrar  o  direito  do  impetrante  a  prestação 
jurisdicional de urgência perseguida.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Não ocorrência Desnecessidade de 
dilação  probatória  Suficiente  prova  documental  atestando  a 
necessidade  do  medicamento  receitado  Preliminar  rejeitada 
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA O Município é parte legítima 
para  figurar  no  polo  passivo  A obrigatoriedade  ao  fornecimento  de 
medicamentos  e  insumos  se  estende  a  todos  os  entes  da  federação, 
indistintamente  Preliminar  rejeitada  MANDADO  DE  SEGURANÇA 
Prestação de serviço  público  de saúde Medicamento  Osteoporose  sem 
fratura patológica Necessidade e eficácia demonstradas Hipossuficiência 
do paciente Obrigação do fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF Sentença 
de concessão da segurança Recurso não provido. (TJSP;  EDcl 0020715-
29.2011.8.26.0309/50000;  Ac.  7240956;  Jundiaí;  Sexta  Câmara de Direito 
Público; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Julg. 26/08/2013; DJESP 20/01/2014) 

No  mais,  compulsando  os  autos,  verifico  que  a  agravada 
desenvolveu  quadro  de  toxoplasmose,  necessitando  fazer  uso  da  medicação 
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ROVAMICINA (ESPIRAMICINA) 1,5 M.U.I, durante toda a sua gestação, como 
forma de garantir que esta transcorra da melhor forma possível para a mãe e para 
o feto (fls. 25/27).

Ora, ao Poder Público cabe o dever de fornecer gratuitamente 
tratamento médico a pacientes necessitados, uma vez que a assistência à saúde e a 
proteção à vida são competências comuns dos entes federados (art. 23, II, CF).

Ainda segundo a Carta Magna, 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" (art. 196).

A  proteção  à  inviolabilidade  do  direito  à  vida  -  bem 
fundamental  para  o  qual  deve  o  Poder  Público  direcionar  suas  ações  –  há  de 
prevalecer em relação a qualquer outro interesse estatal, já que sem ele os demais 
interesses  socialmente  reconhecidos  não  possuem  o  menor  significado  ou 
proveito.

A jurisprudência  pátria,  por  sua  vez,  como  é  de  sabença 
comum, é uníssona ao afirmar que  em casos de impossibilidade de custeio do 
tratamento pelo paciente, a distribuição de medicamentos pelo Poder Público se 
faz necessária.

Acerca do tema, percuciente a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...) Para o deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade 
do cidadão e que a medicação, procedimento ou tratamento tenha sido 
devidamente prescrito pelo médico que o trata. De regra, não há que se 
atender a estudos e sugestões de substituição dos remédios emitidos pela 
respectiva  secretaria  de  saúde,  em  detrimento  da  prescrição  realizada 
pelo  médico  do  paciente.  O  escopo  preponderante  da  administração 
pública, na espécie, é o barateamento do tratamento e o almejo maior do 
profissional  que  atende  o  enfermo  é  o  melhor  para  sua  saúde.  (...)”. 
(Apelação  e  Reexame  Necessário  Nº  70061110888,  Segunda  Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Laura  Louzada  Jaccottet, 
Julgado em 24/11/2014) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO 
ESPECIFICADO.  DIREITO  À  SAÚDE.  ESCLEROSE  MÚLTIPLA (CID 
G35).  FORNECIMENTO  DO  MEDICAMENTO  FINGOLIMODE 
(GILENYA). MANIFESTAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA AUTORA 
SOBRE  AS  CONCLUSÕES  DO  PARECER  TÉCNICO  DA  SES. 
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DESNECESSIDADE. 1. A assistência à saúde é direito de todos garantido 
constitucionalmente,  devendo  o  Ente  Federativo  custear  os 
medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da 
CF. 2. Hipótese em que restou comprovado nos autos a verossimilhança 
do direito alegado e a urgência da tutela pretendida. 3. Não há falar em 
limitação  do  Ente  Público  em  fornecer  apenas  os  tratamentos  que 
constam na estrutura do Sistema Público de Saúde, sob pena de afronta 
direta  a direitos  fundamentais  assegurados constitucionalmente.  4.  É 
inviável  a  substituição  do  fármaco  prescrito  para  a  autora,  pois  o 
médico  que  acompanha  a  paciente  é  quem  possui  as  melhores 
condições de avaliar o seu estado de saúde e prescrever o tratamento 
adequado  para  a  cura  da  enfermidade  diagnosticada,  não  podendo 
prevalecer o entendimento demonstrado em parecer genérico emitido 
pela equipe de consultores da SES que sequer estiveram em contato 
com a doente, principalmente quando o profissional que acompanha o 
caso atesta, de forma inequívoca, que as alternativas indicadas no laudo 
técnico,  disponibilizadas  na  rede  pública,  já  foram  utilizadas  sem 
apresentar  resposta. NEGADO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO,  EM 
DECISÃO MONOCRÁTICA.  (Agravo de Instrumento Nº 70062568001, 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz 
Grassi Beck, Julgado em 18/11/2014) 

No  mesmo  caminho,  cristalina  é  possibilidade  de  dano 
irreparável à saúde da recorrente.

O  art.  557  do  CPC,  prescreve  que  “O  relator  negará 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, só Supremo Tribunal Federal  ou Tribunal Superior.”

Diante  de  tais  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  ao 
presente agravo de instrumento, em razão da sua manifesta improcedência.

P.I.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora  
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	É o relatório. Decido.

