
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 0001938-17.2015.815.0000 — Comarca de Pedras de Fogo
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravante : Município de Pedras de Fogo
Advogado : Mailson Lima Maciel e Outros
Agravado : Ministério Público da Paraíba

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  IMPRESCINDÍVEL  À 
SAÚDE  E  À  VIDA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO. 
SUBSISTÊNCIA E PREPONDERÂNCIA DO PERICULUM IN MORA 
E  DO  FUMUS  BONI  JURIS A  FAVOR  DO  JURISDICIONADO. 
EFEITO  SUSPENSIVO  INDEFERIDO.  MÉRITO.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

—  O direito à saúde — além de qualificar-se como direito fundamental que assiste 
a  todas  as  pessoas  —  representa  conseqüência  constitucional  indissociável  do 
direito à vida.  O Poder Público,  qualquer que seja a esfera institucional  de sua 
atuação  no  plano  da  organização  federativa  brasileira,  não  pode  mostrar-se 
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por 
censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da 
norma  programática  não  pode  transformá-la  em  promessa  constitucional 
inconseqüente.(STF - RE 271-286 AgR – Rel. Min. Celso de Melo).

—  Persistindo, em substância e juridicidade, o periculum in mora e o fumus boni 
juris a favor do agravado, não se reputando preponderantes tais requisitos sob a 
forma do in reverso em prol do Município, é de se negar provimento ao agravo de 
instrumento.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de atribuição de 
efeito suspensivo interposto pelo Município de Pedras de Fogo, hostilizando decisão interlocutória 
proveniente do Juízo de Direito da Comarca de Pedras de Fogo, fls. 81/82, proferida em Ação Civil 
Pública, intentada pelo Ministério Público Estadual.

A  juíza  a  quo deferiu  a  liminar,  para  determinar  ao  promovido  o 
fornecimento dos medicamentos Acitretina 100mg, Repitelin, Hidraporin, Bepantol Baby e Hyabak 
0,15%, enquanto comprovado através de receituário médico, de forma imediata, até o desfecho da 
questão jurídica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e sob as penas da lei. 

O agravante, nas suas razões recursais, aduz, em síntese, a inexistência de 
elementos caracterizadores para a concessão da tutela antecipada e sua ilegitimidade passiva. Por 
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fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Decido.

No caso em tela, o agravante pretende que seja suspensa a liminar deferida 
em 1º grau, que  concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao promovido o 
fornecimento dos medicamentos Acitretina 100mg, Repitelin, Hidraporin, Bepantol Baby e Hyabak 
0,15%, enquanto comprovado através de receituário médico, de forma imediata, até o desfecho da 
questão jurídica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e sob as penas da lei. 

No entanto, não assiste razão ao agravante, haja vista a presença na petição 
inicial dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, de acordo com o art. 273, 
do Código de Processo Civil.

De início, o agravante alega sua ilegitimidade passiva ad causam, apontando 
o Estado como o ente responsável pela prestação requerida.

No  entanto,  é  sabido  que  o  SUS  é  composto  pela  União,  Estados  e 
Municípios, neste sentido todos são devedores solidários da obrigação, não havendo, pois, que se 
falar em ilegitimidade do Estado da Paraíba.

Corroborando o entendimento a jurisprudência apregoa:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS A  PACIENTE 
HIPOSSUFICIENTE.  OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO.  Paciente  carente  de 
recursos  indispensáveis  à  aquisição  dos  medicamentos  de  que  necessita. 
Obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” (STF – AI AgR 604949/RS – Rel. Min. Eros Grau – Segunda 
Turma – J. 24.10.2006).

Ressalte-se que a inteligência supra encontra-se sedimentada, também, no 
STJ:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  –  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTOS –  SUS  –  SÚMULAS  211/STJ  E  284/STF  – 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA  DOS ENTES  FEDERATIVOS  – 
LEGITIMIDADE DA UNIÃO. 1. Aplicável a Súmula 211/STJ quando a Corte de 
origem, embora provocada por embargos de declaração, não se pronuncia sobre as 
teses  desenvolvidas  no  recurso  especial.  2.  Cabível  a  Súmula  284/STF  se  o 
recorrente, ao apontar violação  do  art.  535  do CPC, não indica com precisão e 
clareza  as  teses  sobre  as  quais  o  Tribunal  a  quo  teria  sido  omisso.  2.  O 
funcionamento    do   Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  é  de    responsabilidade   
solidária da União,    Estados  -membros e Municípios,  de modo que qualquer   
dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de 
demanda  que  objetiva  a  garantia    do    acesso  à  medicação  para  pessoas   
desprovidas de recursos financeiros. 3.  Recuso especial conhecido em parte e 
improvido.”(STJ – Resp 878080/SC – Rel. Min. Eliana Calmom – Segunda Turma 
– DJ 20.11.2006).
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E mais:

“Este  eg.  STJ  já  firmou  o  entendimento  a  respeito  da  responsabilidade 
solidária entre Estado e município no fornecimento de medicamento” (STJ – 
AgRg no Resp 799942/RJ – Rel. Min. Francisco Falcão – Primeira Turma – DJ 
31.08.2006).

Sendo  assim,  não  assiste  razão  ao  agravante  quando  alega  que  o 
fornecimento de medicamentos cabe ao Estado. No caso dos autos, considerando a urgência e as 
consequências  que  possam advir  do  não  fornecimento,  impõe-se a  responsabilidade solidária 
entre os Entes Federativos para assegurar o tratamento da pedinte, podendo o Ministério Público 
exigir de qualquer deles.

Com efeito, observa-se a ocorrência da verossimilhança das alegações da 
agravada, uma vez que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Município 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

A propósito,  a lição de  ANDRÉ RAMOS TAVARES bem conceitua o direito  à 
saúde, por ser “o mais básico de todos os direitos, no sentido de que surge como verdadeiro pré-
requisito da existência dos demais direitos consagrados constitucionalmente. É, por isto, o direito  
humano mais sagrado” (Curso de Direito Constitucional, p. 387, Saraiva, 2002).

O Supremo Tribunal Federal igualmente já decretou que “o direito à saúde  
representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida”  (Agravo Regimental  no 
Recurso Extraordinário n.º 271.286-8/RS, julgado em 12/09/2000).

Na ótica abordada, sendo a saúde um direito fundamental, a sua qualificação 
constitucional  não  recai  apenas  na  sua  importância  meramente  retórica,  destituída  de  qualquer 
conseqüência  jurídica.  Pelo  contrário,  a  constitucionalização  do  direito  à  saúde  acarretou  um 
aumento  formal  e  material  de  sua  força  normativa,  com  inúmeras  conseqüências  práticas  daí 
advindas, sobretudo no que se refere à sua EFETIVIDADE  , considerada como a materialização da norma 
no  mundo  dos  fatos,  a  realização  do  direito,  o  desempenho  concreto  de  sua  função  social,  a 
aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.

Assim,  a  pretensão  da  parte  agravante  não  reúne  força  jurídica  para  se 
sobrepor ao direito à saúde, inserido no art. 6º da Carta da República, integrando o chamado piso 
vital  mínimo,  que tem por  escopo beneficiar  os  hipossuficientes,  assegurando-lhes  situação  de 
vantagem, direta ou indireta, a partir da realização da igualdade real, por conduto de prestações 
positivas  de responsabilidade do Estado,  isto  é,  os  direitos sociais  são direitos  de crédito,  pois 
envolvem poderes de exigir comportamentos positivos do Poder Público.

Aliás,  enfrentando  temática  similar,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já 
pontificou:

“... uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS  
n. º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida” 
(ROMS n. º 17.903 – MG, Relator: Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgado em 
10/08/2004).

Neste norte, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que 
se qualifica como direito subjetivo inalienável, garantido a todos pela própria Lei Maior (art. 5º, 
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caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro 
e secundário do Município, este Julgador entende – uma vez configurado esse dilema – que por 
razões de ordem ético-jurídica o Poder Judiciário possui uma só e possível opção:  aquela que 
privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, máxime diante do PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE, na vertente do interesse preponderante.

Desta  feita,  entendo  que  persistem,  em  substância  e  em juridicidade,  o 
periculum in mora e o fumus boni juris a favor da agravada, não se reputando preponderantes tais 
requisitos sob a forma do in reverso a favor do Estado.

 
Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, nego seguimento ao 

recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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