
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Decisão Monocrática
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000036-29.2015.815.0000
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida
AGRAVANTE : Estado da Paraíba
PROCURADOR : Roberto Mizuki
AGRAVADO : Antônio Silvino de Oliveira
DEFENSOR : Isabel Carlos Rocha

AGRAVO DE INSTRUMENTO -  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  –  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  -
PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  -  ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM - ART. 23, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO
DISTRITO  FEDERAL  E  DOS  MUNICÍPIOS  ANTE  A
SOLIDARIEDADE - REJEIÇÃO - PROVISÃO CONTÍNUA E
GRATUITA -  DIREITO À VIDA E À SAÚDE - ÔNUS DO
ESTADO  -  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  196  DA  CF  -
OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA HUMANA -  AUTONOMIA ENTRE OS PODERES
MANTIDA  À  LUZ  DA  CF  –  LEI  9.494/97  –
INAPLICABILIDADE  AO  CASO  CONCRETO  -  NEGADO
SEGUIMENTO AO AGRAVO – ART. 557, CAPUT DO CPC 

"É obrigação do Estado (União, Estados-membros, Distrito
Federal e Municípios) assegurar às pessoas desprovidas de
recursos financeiros o acesso à medicação ou congênere
necessário  à  cura,  controle  ou  abrandamento  de  suas
enfermidades,  sobretudo  as  mais  graves.  Sendo  o  SUS
composto pela União, Estados-membros e Municípios, é de
reconhecer-se, em função da solidariedade, a legitimidade
passiva de qualquer deles no polo passivo da demanda"1.
“É dever do Poder Público o fornecimento de medicamento
de modo contínuo e gratuito aos portadores de enfermidade,
nos termos do art. 196 da Carta Magna”.

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto pelo Estado da Paraíba contra  decisão interlocutória
(fls.  36/37-v))  proferida  pela  MM.  Juíza  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Fazenda
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Pública  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c
Antecipação de Tutela promovida por Antônio Silvino de Oliveira,  deferiu o
pedido  de  tutela  para  que  seja  fornecido  ao  agravado  o  medicamento
MABTHERA  650mg,  enquanto  comprovada  a  necessidade  via  prescrição
médica,  sob  pena  de  sequestro  do  valor  necessário  ao  cumprimento  da
medida, ressalvando a possibilidade de substituição do medicamento por outro
do mesmo gênero, desde que produzindo os mesmos efeitos dos solicitados,
sem ensejar prejuízo à saúde do paciente.

Irresignado, o Estado da Paraíba afirma que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, cabendo ao Município a responsabilidade pelo
fornecimento  do medicamento de alto custo.  Prossegue invocando preceitos
atinentes  à impossibilidade de realização de despesa que exceda o crédito
orçamentário anual, ressaltando o princípio da reserva do possível, revelando,
por  fim,  que a decisão interlocutória  fere  frontalmente o disposto  na Lei  nº
9.494/97.

Efeito Suspensivo indeferido às fls. 65/68.

Contrarrazões apresentadas às fls. 77/80.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 83/90).

É o relatório.

Decido:

Compulsando os autos, inicialmente verifico estarem presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso deve ser
conhecido.

No presente caso, tem-se que o Sr. Antônio Silvino de Oliveira,
pessoa idosa, é portador de câncer, Linfoma de Não Hodgkin (CID: 10 C 83.0),
carecendo da substância requerida para ajudar no processo terapêutico a que
está submetido para o controle da patologia.

Anexou aos autos  originais, o traslado das cópias suficientes a
comprovar  todo  o  alegado,  mostrando  a  sua  real  necessidade  de  uso  do
medicamento, a saber: Mabthera – 650 mg -  uso contínuo, tendo a magistrada
deferido a antecipação dos efeitos da tutela.

Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta  que em
função  da  natureza  tripartida  em  relação  à responsabilidade  da  saúde,  o
Município de  João Pessoa deveria suportar os efeitos do ajuizamento desta
demanda face a descentralização do serviço de assistência médica e, via de
consequência, estaria o Estado da Paraíba isento da obrigação de fornecer a
droga almejada.

Na verdade, tem-se que a obrigação de suportar com o ônus do
fornecimento  de  medicação  aos  menos  favorecidos  é  solidária  da  União,
Estado e Município, podendo figurar no polo passivo da lide qualquer deles.

Assim, não há como se agasalhar a  pretensão suscitada sob o
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argumento da responsabilidade solidária. 

Com efeito, nessa linha de pensamento, é valido trazer à colação
o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
PRECEDENTES.  ACÓRDÃO  RECORRIDO
PUBLICADO EM 07.5.2009. A jurisprudência desta
corte  firmou-se  no  sentido  da  responsabilidade
solidária  dos  entes  federativos  quanto  ao
fornecimento  de  medicamentos  pelo  estado,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um
deles.  União,  estados,  Distrito  Federal  ou
municípios.(...)1

“(...) 2. Qualquer um dos entes federativos. União,
estados,  Distrito  Federal  e  municípios.  Tem
legitimidade  ad  causam  para  figurar  no  polo
passivo  de  ação  visando  garantir  o  acesso  a
medicamentos para tratamento de saúde.  Agravo
regimental improvido.2

No  mesmo  sentido,  colhe-se  o  posicionamento  do  Superior
Tribunal de Justiça.

“(...) 2. Qualquer um dos entes federativos. União,
estados,  Distrito  Federal  e  municípios.  Tem
legitimidade  ad  causam  para  figurar  no  polo
passivo  de  ação  visando  garantir  o  acesso  a
medicamentos para tratamento de saúde.  Agravo
regimental improvido.3

“(...)3.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em
reiterados  precedentes,  tem  decidido  que  o
funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é
de responsabilidade solidária dos entes federados,
de  forma que  qualquer  deles  possui  legitimidade
para  figurar  no  polo  passivo  de  demanda  que
objetive  o  acesso a  meios  e  medicamentos  para
tratamento de saúde. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento.4

 

Assim, compreendendo ser função do Estado garantir a saúde de
todos e, restando satisfatoriamente comprovado nos autos a indispensabilidade
do medicamento, em face da ausência de condições financeiras em adquiri-lo,
é incumbência do ente público fornecê-lo. 

Além do mais, o postulado requerido encontra respaldo legal, ante

1 STF; RE-AgR 630.932; RJ; Primeira Turma; Relª Minª Rosa Weber; Julg. 07/05/2009; DJE 24/09/2014; Pág. 25)
2 (STJ;  AgRg-AREsp  609.204;  Proc.  2014/0288548-9;  CE;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  DJE

19/12/2014) 
3 (STJ;  AgRg-AREsp  609.204;  Proc.  2014/0288548-9;  CE;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Humberto  Martins;  DJE

19/12/2014) 
4 (STJ;  AgRg-AREsp  201.746;  Proc.  2012/0143191-3;  CE;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Sérgio  Kukina;  DJE

19/12/2014)
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o que dispõe o artigo 196 da Carta Magna Federal:

“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 serviços para
sua promoção, proteção  e recuperação.”

Na mesma linha, também estatui a Constituição Estadual:

“Art. 2º São objetivos prioritários do Estado:

(...)
VII - garantia da educação, do ensino, da saúde e da
assistência  à  maternidade  e  à  infância,  à  velhice,  à
habitação, ao transporte, ao lazer e à alimentação;

Outrossim, a Lei nº 8.080/905 assim dispõe:

“Art.  2º.  Saúde é um direito  fundamental  do ser  humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis  ao
seu pleno exercício.
(...)
Art.3º - Omissis.
Parágrafo único – Dizem respeito também à saúde as ações
que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar
físico, mental e social.
(...)
Art.6º  -  Estão  incluídas  ainda  no  campo  de  atuação  do
Sistema Único de Saúde (SUS):
I- a execução de ações:
(...)
d)  de  assistência  terapêutica  integral,  inclusive
farmacêutica;
(...)
VI  –  a  formulação  da  política  de  medicamentos,
equipamentos  imunobiológicos  e  outros  insumos  de
interesse para a saúde e a participação na sua produção;
Art. 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados  e  contratados  ou  conveniados  que  integram  o
Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  são  desenvolvidos  de
acordo  com  as  diretrizes  previstas  no  art.198  da
Constituição  Federal,  obedecendo  ainda  aos  seguintes
princípios:
I  -  universalidade de acesso aos serviços à saúde em
todos os níveis de assistência;
...
IV - igualdade da assistência a saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;
(...)".

5  Lei 8.080/90 -  Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.
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Em  casos  similares  ao  presente,  este  Tribunal  firmou
entendimento  pela  concessão  do  medicamento  de  alto  custo,  desde  que
comprovada a imperiosa necessidade, senão veja-se:

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
LIMINAR.  FORNECIMENTO  DE  TRATAMENTO  E  DE
INSUMOS. DIABETES TIPO II.  ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEIÇÃO. TUTELA DO DIREITO À VIDA. VALOR MAIOR
QUE QUESTÕES BUROCRÁTICAS DO ESTADO. RISCO
DE  GRAVES  PREJUÍZOS  À  SAÚDE  DA  AGRAVADA.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal premissa
impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente às
pessoas desprovidas de recursos financeiros a medicação
necessária para o efetivo tratamento de saúde. Tratando-se
o caso de obrigação máxima tirada da própria Constituição
Federal, não há como considerar que a medida concedida
ofendeu o princípio da separação dos poderes. No caso dos
autos, encontra-se em jogo um bem jurídico que prefere a
todos os outros, principalmente as limitações financeiras que
a Fazenda Municipal possua ou venha a possuir. Por outro
lado, continuo a reconhecer o perigo na demora que motivou
a expedição da liminar. De fato, reformada a decisão ao final
do julgamento do mandado de segurança, o Estado tem a
possibilidade  de  recompor  seu  prejuízo,  eminentemente
material.  À  parte  impetrante,  contudo,  não  acena  esta
possibilidade, eis que o bem que ora deseja proteger não é
material  e,  em caso  extremo,  decisão  favorável  nenhuma
poderá fazer voltar o status quo ante.6

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
INCONFORMISMO.  SUBLEVAÇÕES.  PRELIMINARES.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PROVAS  SUFICIENTES.
PODER  INSTRUTÓRIO  DO  JUIZ.  INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  DA
FEDERAÇÃO, EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE
PÚBLICA.  REJEIÇÃO  DAS  PREFACIAIS.  MÉRITO.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DA RESERVA
DO  POSSÍVEL.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
INDEPENDÊNCIA E  HARMONIA ENTRE  OS  PODERES.
INEXISTÊNCIA.  PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  À  SAÚDE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DO TEXTO MAIOR. DIREITO
DE  RECEBER  A TERAPIA RECEITADA PELO  MÉDICO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  -
Remanesce amplo o poder instrutório do juiz, o qual confere,
amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, a
faculdade  de  indeferir  provas  desnecessárias,  desde  que

6 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20142043620148150000, 2ª Seção Especializada Cível, Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 01-04-2015)
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entenda  suficientes  para  seu  conhecimento,  aquelas  já
produzidas ou deferidas, sem implicação ao cerceamento de
defesa. - Diante da solidariedade estampada na Constituição
da República Federativa do Brasil, incumbe aos Municípios,
aos Estados, ao Distrito Federal e à União a obrigação de
zelar  pelas  condições de saúde da população,  sobretudo,
das pessoas mais carentes. - Prováveis questões de ordem
interna da Administração Pública, que dizem respeito à lista
de medicamentos ou a cláusula da reserva.7

No mesmo sentido posiciona-se, também, o Superior Tribunal de
Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  ARTIGO 535
DO  CPC.  ARGÜIÇÃO  GENÉRICA.  SÚMULA  284/STF.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  ARTIGO  273  DO  CPC.
SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA AFRONTA A PRECEITO LEGAL.
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA
211/STJ.  MEDICAMENTO OU  CONGÊNERE.  PESSOA
DESPROVIDA  DE  RECURSOS  FINANCEIROS.
FORNECIMENTO GRATUITO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS.
(...)
5.  A  Lei  8.080/90,  com  fundamento  na  Constituição  da
República,  classifica a saúde como um direito de todos e
dever do Estado.
6.  É  obrigação  do  Estado  (União,  Estados-membros,
Distrito  Federal  e  Municípios)  assegurar  às  pessoas
desprovidas  de  recursos  financeiros  o  acesso  à
medicação ou congênere necessário à cura, controle ou
abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais
graves.
7. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e
Municípios,  é  de  reconhecer-se,  em  função  da
solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no
pólo passivo da demanda.
8. Recurso especial conhecido em parte e improvido.”8

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO.  DIREITO FUNDAMENTAL À  VIDA E  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CÂNCER. DIGNIDADE
HUMANA.
1.   A ordem  constitucional  vigente,  em  seu  art.  196,
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que
deverá,  por  meio  de  políticas  sociais  e  econômicas,
propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento",
mas  o  tratamento  mais  adequado  e  eficaz,  capaz  de
ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.

7 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00026824720138150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 07-04-2015)

8 STJ - Resp 719716/SC - Rel. Min. Castro Meira. T2. DJ. 05.09.2005 
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Precedentes:  RMS  17449/MG  DJ  13.02.2006;  RMS
17425/MG, DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002.
2.   In  casu,  a  impetrante  demonstrou  necessitar  de
medicamento  para  tratamento  de  câncer,  nos  termos  do
atestado médico acostado às fls. 11, o qual prescreve uso
interno de Agrilyb.
(...)
5. Recurso ordinário provido.”9

Outro  fundamento  que  se  insurgiu  alegando  questões
orçamentárias, cai totalmente por terra, na medida em que, sequer demonstrou
qualquer  fragilidade  nos  cofres  públicos,  tampouco  que  o  tratamento
desestabilizaria seu orçamento financeiro, de sorte a querer aplicar a tese da
reserva do possível.

Aliás, é seu dever fundamental tomar as providências inafastáveis
para  recrutar  as  receitas  e  lhes  dar  o  encaminhamento  previsto  naquelas
normas.  Por  consequência,  se  são  arrecadadas  as  receitas,  mas  o
Estado/Administração não reserva o suficiente para custos dessa natureza é
uma outra questão.

Por outro lado,  ressalte-se que a magistrada ponderou em sua
decisão sobre a possibilidade da substituição do medicamento de alto custo por
outro  do  mesmo  gênero,  desde  que  produza  os  mesmos  efeitos  dos
solicitados, sem ensejar prejuízo à saúde do paciente,  privilegiando o acesso
do enfermo ao fármaco sem que haja onerosidade excessiva ao Estado (lato
sensu).

Ressalte-se,  por  fim,  que  o  provimento  judicial  visa  garantir  a
efetividade da tutela jurisdicional ao hipossuficiente, verificado o fundado receio
de dano irreparável  ou  de difícil  reparação no caso concreto,  afastando as
disposições da Lei 8.437/92 e 9.494/97, privilegiando a dignidade da pessoa
humana em detrimento de aspectos processuais em face do Poder Público.

Ilustrando o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO
ORDINÁRIA.  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA  CONTRA  O
PODER PÚBLICO. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO.
APLICAÇÃO  IMEDIATA  E  INCONDICIONADA  DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
I – Tanto o artigo 1º da lei 8.437/92, que nos feitos contra o
Poder Público veda liminar que esgote no todo ou em parte
o objeto da ação quanto as restrições impostas pelo artigo
1º  da  Lei  9.494/97,  que  proíbem a antecipação  de tutela
contra a Fazenda Pública, hão de se ater às circunstâncias
do caso concreto, de modo a evitar que a demora na fruição
importe  perecimento  e  por  conseqüência  o

9(RMS 20.335/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 07/05/2007,
p. 276)
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comprometimento do direito de haver tutela jurisdicional útil
e efetiva.
II – O acesso às ações e serviços de saúde é universal e
igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade
solidária e linear dos entes federativos. A saúde, elevada à
condição de direito social  fundamental do homem, contido
no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes,
é de aplicação imediata e  incondicionada,  nos  termos do
parágrafo 1º do artigo 5º da C. Federal, que dá ao indivíduo
a possibilidade  de exigir  compulsoriamente  as  prestações
asseguradas. O artigo 196 da Constituição Federal não faz
distinção entre os entes federados, de sorte que cada um e
todos,  indistintamente,  são  responsáveis  pelas  ações  e
serviços  de  saúde,  sendo  certo  que  a  descentralização,
mera  técnica  de  gestão,  não  importa  compartimentar  sua
prestação. Agravo desprovido, por maioria.10

Verifica-se, portanto, que o veredicto de primeiro grau encontra-se
em confronto com jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal
de Justiça. Com isso, na espécie, tem lugar o julgamento singular previsto no
art. 557, caput, do Código de Processo Civil.11

Diante do exposto, com fulcro no caput do art. 557 do Código de
Processo  Civil,  nego  seguimento ao  presente  Agravo  de  Instrumento,
mantendo intacta a decisão vergastada.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, ____ de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
Relator

G/5

10 (TJ-RS   ,  Relator: Genaro José Baroni Borges, Data de Julgamento: 23/02/2011, Vigésima Primeira Câmara
Cível)

11 Art. 557. 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.
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