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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE
TUTELA  ANTECIPADA.   FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO. PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO
DE  FALTA DE  COMPETÊNCIA DO  MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DE  TODOS  OS

ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  REJEIÇÃO. MÉRITO.
INOBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE. TESE REFUTADA. PACIENTE COM
PATOLOGIA  GRAVE.  PRONTUÁRIO  MÉDICO.
NECESSIDADE  DE  TRATAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA
FEDERAÇÃO  EM  RELAÇÃO  À  MANUTENÇÃO
DA  SAÚDE  PÚBLICA.  IMPRESCINDIBILIDADE.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO PODER
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PÚBLICO.  GARANTIA CONSTITUCIONAL  À
SAÚDE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  196,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE
DE  PAGAMENTO  DE  HONORÁRIOS  À
DEFENSORIA  PÚBLICA.  ÓRGÃO  INTEGRANTE
DA  FAZENDA  ESTADUAL.  PAGAMENTO
DEVIDO  PELA  MUNICIPALIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE
E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO
DA  REMESSA  OFICIAL  E  DO  RECURSO  DE
APELAÇÃO.
 
- Diante da solidariedade estampada na Constituição
da  República  Federativa  do  Brasil,  incumbe  aos
Municípios,  aos  Estados  e  à  União  a  obrigação  de
zelar  pelas  condições  de  saúde  da  população,
sobretudo, a carente. 

-  Sendo  o  direito  à  saúde  norma  constitucional
autoaplicável,  independente,  inclusive,  de  previsão
orçamentária,  o  seu  desatendimento  ou  o
atendimento de modo a não garantir o fornecimento
do  medicamento  viola  o  conjunto  de  normas
dispostas  na  Constituição  Federal  e  na  legislação
ordinária.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  os  honorários
advocatícios  não  são  devidos  à  Defensoria  Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público  à  qual  pertença  e  não  sendo  o  caso  dos
presentes  autos,  deve  ser  mantida  a  condenação
imposta na sentença.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover a
remessa oficial e o recurso apelatório.

Maria  Elza  do  Vale ajuizou  a  presente  Ação  de
Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela contra o Município de João
Pessoa,  pleiteando o fornecimento dos medicamentos  OXYCONTIN – 10mg/dia e
PREGABALINA (lyrica) 300mg/ 02 (duas) vezes ao dia, em caráter de urgência, por
ser  portadora  de  DORES  NEUROPÁTICAS,  conforme  atesta  receituário  e  laudo
médicos, fl. 13.

Tutela antecipada deferida, fls. 41/43.

Citado,  o  Município  de  João  Pessoa ofertou
contestação, fls. 76/94, não havendo impugnação à peça defensiva.

Às  fls.  116/121,  o  Juiz a  quo julgou  a  pretensão
disposta na inicial, nos seguintes termos:

(…) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
formulado  nos  presentes  autos  de  nº
200.2011.016.454-4,  para  ratificar  a  decisão  que
concedeu  a  tutela  antecipada  e  determinar  ao
Município  de  João  Pessoa,  por  sua  Secretaria  de
Saúde,  que  continue  fornecendo  a  Maria  Elza  do
Vale, os remédios prescritos pelo médico, Oxycontin
-  10mg  e  Pregabalina  (Lyrica)  30mg,  conforme
relacionado  na  inicial,  regularmente,  enquanto
comprovada  a  necessidade  por  via  de  prescrição

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0016454-92.2011.815.2001                                                                                                                                             3



médica, sob pena do sequestro do valor necessário ao
cumprimento da medida e  de encaminhamento de
cópia dos presentes autos ao MP para apuração de
possível crime de improbidade administrativa (inciso
II, art. 11 da Lei nº. 8.429 de 02 de junho de 1991),
incluindo-a no respectivo programa se for o caso.
Sem custas face os benefícios da Justiça Gratuita e
por ser vencida a Fazenda Pública.
Quanto aos honorários sucumbenciais arbitro-os em
R$ 1.000,00 (Mil Reais) nos termos do art. 20, §4º do
CPC.

O  Município de João Pessoa interpôs  APELAÇÃO
e,  em suas razões,  rememora o contexto fático e processual  do feito,  discorrendo
sobre o princípio da legalidade, por entender que a Administração Pública não pode
agir,  senão  quando ordenado  por  lei,  nos  termos  das  normas  disciplinadoras  do
fornecimento de medicamentos, exames e procedimentos cirúrgicos, alegando, ainda,
que os medicamentos de alto custo e os excepcionais, como é o caso do solicitado, são
de competência do Estado e da União. Por fim, pleiteia, ainda, o descabimento de sua
condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  151/154,  rebatendo  o
teor das razões expendidas, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

Houve a sua remessa oficial. 

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 161/166, opinou pelo desprovimento.

É o RELATÓRIO

VOTO
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Considerando  o  entrelaçamento  das  insurgências
recursais, proceder-se-á, em conjunto, ao exame do recurso apelatório e da remessa
oficial.

O cerne do inconformismo do município recorrente é
que,  por  se  tratar  de  medicamento  de  alto  custo,  a  responsabilidade  pelo
fornecimento  seria  do  Estado  ou  da  União,  bem  como  que  seja  excluída  da
condenação a fixação de honorários sucumbenciais em face da Defensoria Pública.

Assim,  entendo  que  a  matéria  referente  a  não
competência do ente municipal para o cumprimento da obrigação, na verdade, é uma
preliminar, razão pela qual passarei a analisá-la como tal.

Segundo  a  Lei  nº  8.080/1990  e  o  art.  23,  II,  da
Constituição  Federal,  a  União,  Estados,  Municípios  e  Distrito  Federal  têm
competência comum para “cuidar da saúde e assistência pública”. Logo, os entes da
federação  são  responsáveis  solidariamente  por  matérias  de  grande  interesse  da
coletividade, sendo a saúde incluída nesse rol, por ser direito de todos e dever do
Estado, garantido no art. 196, da Carta Magna. 

Por conseguinte,  não há entre os Estados-membros
hierarquia ou qualquer tipo de subordinação, mas sim, uma atuação paralela, em que
todos têm obrigações perante a saúde pública. 

Por oportuno, acrescenta-se que a responsabilidade
solidária decorrente da competência comum não exige a participação de todos os
outros entes quando a demanda for  interposta apenas contra  o Município.  Dessa
feita, não pode a União, Estado ou Município se eximirem do seu indiscutível dever
de fornecimento gratuito de medicamento e redirecionar o encargo para outra esfera
estatal, quando, na verdade, a competência se debruça sobre a obrigação solidária
entre as pessoas jurídicas de direito público interno.

O Superior Tribunal  de Justiça,  em questão similar,
igualmente decidiu:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO
DEINSTRUMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  -  SÚMULA  282/STF
-FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  -
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTESFEDERATIVOS - LEGITIMIDADE PASSIVA -
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.2821.  Ausência  de
prequestionamento  dos  artigos  6º,  36,  §  2º  da  Lei
8.080/90,  8º e 15 da LC 101/2000,  e das respectivas
teses, o que atrai a incidência do óbice constante na
Súmula  282/STF.6º368º151012.  Esta  Corte,  em
reiterados  precedentes,  tem  reconhecido  a
responsabilidade  solidária  do  entes  federativos  da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que
concerne à garantia do direito à saúde.  Ainda que
determinado  serviço  seja  prestado  por  uma  das
entidades  federativas,  ou  instituições  a  elas
vinculadas,  nada  impede  que  as  outras  sejam
demandadas,  de  modo  que  todas  elas  (União,
Estados,  Município)  têm,  igualmente,  legitimidade
para  figurarem  no  polo  passivo  em  causas  que
versem  sobre  o  fornecimento  de  medicamentos.4.
Agravo regimental  não provido.  (AgRg no Agravo
de  instrumento  nº 909.927-PE  (2007/0152699-3),
Relatora:  Ministra  Diva  Malerbi,  desembargadora
convocada  TR3ª  região,  2ª  Turma,  Julgado  em:
21/02/2013,) - grifei.

Não  merece  guarida  a  alegação  de  ser  cabível  o
fornecimento dos medicamentos apenas pelo Estado ou pela União, por se tratar de
remédios  excepcionais  e  de  alto  custo,  pois,  como  frisado  acima,  em  virtude  da
solidariedade existente, o Município também responde por esta obrigação quando
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faltem recursos aos demais entes públicos.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

Ultimadas  essas  considerações,  passemos  a
sublevação de caráter meritório.

Melhor  sorte  não  encontra  à  suplica  alusiva  a
violação ao princípio da legalidade, por entender que a Administração Pública não
pode agir, senão quando ordenado por lei, nos termos das normas disciplinadoras do
fornecimento de medicamentos. 

A toda  evidência,  o  fornecimento  de  remédio  está
acobertado pelo conceito de assistência social, previsto no art. 186, da Constituição
Federal, vejamos:

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 doenças
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

O doente não pode ficar a mercê de procedimentos
burocráticos, já que a sua necessidade é emergencial e a demora na concessão do
medicamento pleiteado configuraria ofensa à Carta Magna, uma vez que se negaria
vigência a um dos direitos fundamentais do cidadão.

O princípio da legalidade é um virtuoso instrumento
de  controle  sobre  os  atos  administrativos,  mas  que  não  deve  engessar  a
administração de modo a prejudicar o bem tutelado: a saúde do cidadão. 

Não  pode  o  Município  de  João  Pessoa,  sob  a
alegação  de  observância  do  princípio  da  legalidade e  outras  formalidades  legais,
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negar o tratamento adequado ao cidadão portador de moléstia grave, que não possui
meios para arcar com seu tratamento, como ocorre no caso em deslinde.

Por  último,  no  tocante  à  impossibilidade  de
pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, quando esta
atua contra pessoa jurídica de direito público, não merece acolhimento.

A título elucidativo, importa transcrever a Súmula nº
421, do Superior Tribunal de Justiça:

Os  honorários  advocatícios  não  são  devidos  à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença.

Portanto,  analisando o enunciado,  acima transcrito,
constata-se que não é  o  que acontece  nos  presentes  autos,  tendo em vista  que a
Defensoria não está integrada à Fazenda Municipal, mas sim, à Estadual, restando,
portanto, devido o pagamento da verba honorária fixada por ocasião da sentença. 

É  este  o  entendimento  delineado  pelo  referido
Tribunal da Cidadania, senão vejamos:     

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
RTIGO  535,  II,  DO  CPC.  ALEGADA VIOLAÇÃO.
NÃO  OCORRÊNCIA.  ARTIGO  381  DO  CC.
CONFUSÃO.  AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA  -
RIOPREVIDÊNCIA  E  DEFENSORIA  PÚBLICA
ESTADUAL.  JULGAMENTO  PELA  CORTE
ESPECIAL.  EPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA.1.  Tendo  o  Tribunal  a  quo
apreciado, com a devida clareza, a matéria relevante
para a análise e o julgamento do recurso, não há se
falar em violação ao art. 535 do Código de Processo
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Civil.2.  A Corte  Especial  do Superior Tribunal  de
Justiça,  no  julgamento  do  REsp  1.199.715/RJ,
representativo  de  controvérsia  repetitiva,  de
relatoria  do  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,
julgado  em  16/2/11,  firmou  o  entendimento  no
sentido de também não serem devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua
contra  pessoa  jurídica  de  direito  público  que
integra  a  mesma  Fazenda  Pública.3.  Recurso
especial  a  que  se  dá  parcial  provimento.(REsp
1102459/RJ,  Rel.  Ministro  ADILSON  VIEIRA
MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe
26/06/2012) - negritei.

No mesmo sentido,  apresento julgados desta  Corte
de Justiça:  

EMENTA  AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO
CÍVEL.  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  DE
CAUSA  MOVIDA  POR  DEFENSORA  PÚBLICA.
DESPROVIMENTO.  -  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  REsp  1108013/RJ,
Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009 –
Desprovimento.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020110023898002  -  Órgão  (TRIBUNAL PLENO) -
Relator  DES.  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE - j. Em 02/04/2012) - destaquei.

E,
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AGRAVO  INTERNO.  FORNECIMENTO  DE
SUPLEMENTO  ALIMENTAR.  NASCITURO.
HIPOSSUFICIÊNCIA  CONGIGURADA.  TUTELA
DO  DIREITO  A  UMA  VIDA  DIGNA.  VALOR
MAIOR. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. VALOR
MAIOR.  LEGITIMIDADE  DO  ENTE  MUNICIPAL.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO.
RECURSO  EM  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  NO  STJ.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. Possível a condenação do Município ao
pagamento  de  honorários  à  Defensoria  Pública
Estadual,  uma vez  que  não  existe  confusão  entre
credor  e  devedor.  A teor  do  art.  557,  do  CPC,  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.
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020110163959001 -
Órgão  (Quarta  Câmara  Cível)  -  Relator  Vanda
Elizabeth  Marinho  juíza  Convocada  -  j.  Em
17/04/2012) - grifei.

Por  tais  razões,  não prospera a  tese esposada pelo
apelante.

À luz dessas  considerações,  releva-se indiscutível  a
responsabilidade  do  ente  público  em  fornecer  os  medicamentos  vindicados  na
petição  preambular,  devendo ser  mantida  a  decisão  hostilizada,  ora  submetida  à
reapreciação, em todos os seus termos, haja vista a saúde ser um direito de todos e
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dever do ente público, nos termos dos arts. 6º e 196, da Constituição da República.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR, E, NO
MÉRITO,  NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E  AO RECURSO DE
APELAÇÃO.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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