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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0002226-62.2015.815.0000.
ORIGEM: 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.
AGRAVANTE: Município de João Pessoa.
ADVOGADO: Thyago Luis Barreto Braga.
AGRAVADO: Ministério Público do Estado da Paraíba.
PROMOTORA: Jovana Maria Silva Tabosa.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. CONCESSÃO DE
LIMINAR  SEM  OITIVA  DO  PODER  PÚBLICO.  ART.  2°  DA  LEI  8.437/1992.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM
SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  MUNICÍPIO  PARA  FINS  DE  CUSTEIO  DE
TRATAMENTO  MÉDICO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
PÚBLICOS  FIRMADA  PELO  ARTIGO  196,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
PRECEDENTES DO STJ. INTERVENÇÃO INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NO JUÍZO
DE  CONVENIÊNCIA  E  OPORTUNIDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
INOCORRÊNCIA. DEVER  DO  ESTADO  DE  GARANTIR,  MEDIANTE  A
IMPLANTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  SOCIAIS  E  ECONÔMICAS  O  ACESSO
UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE, BEM COMO OS SERVIÇOS E MEDIDAS
NECESSÁRIOS À SUA PROMOÇÃO,  PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO (CF,  ART.
196). PRECEDENTES DO STJ E DO STF. DESPROVIMENTO.

1.  O  STJ,  em  casos  excepcionais,  tem  mitigado  a  regra  esboçada  no  art.  2º  da  Lei
8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público
quando  presentes  os  requisitos  legais  para  conceder  medida  liminar  em  Ação  Civil
Pública.
 
2. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, no sentido genérico, cabendo à parte
optar dentre os entes públicos qual deve lhe prestar assistência à saúde, pois todos são
legitimados passivos para tanto, à luz do art. 196 da Constituição Federal.

3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá
empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política
pública  nos  planos  orçamentários  do  ente  político,  mormente  quando  não  houver
comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

VISTO,  relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento  n.º  0002226-62.2015.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravante  o
Município de João Pessoa e como Agravado o Ministério Público do Estado da Paraíba.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento  e  negar-lhe
provimento. 

VOTO.



O Município de João Pessoa interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão,
f. 48/51, do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, nos autos da Ação Civil
Pública em face dele intentada pelo Órgão do  Ministério Público Estadual atuante na
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Saúde, que deferiu o requerimento de
antecipação  de  tutela  para  que  fosse  adquirido,  no  prazo  de  dez  dias  e  sob  pena  de
sequestro  de  verba,  um cateter  externo  para  incontinência  urinária  auto  adesivo,  anti-
alérgico  com  reservatório  anti-dobras  mais  bolsa  de  perna,  em  favor  do  octogenário
Eugênio Costa Leite.

Alegou que o Juízo concedeu a Decisão agravada sem a audiência prévia de que
trata o art. 2º da Lei 8.437/92, contrariando entendimento de julgados deste Tribunal de
Justiça, e que não existe direito subjetivo absoluto à obtenção do medicamento postulado
sem que exista uma prévia politica pública que o concretize através de norma legal, 

Aduziu  ser  a  limitação  de  recursos  públicos  um  dos  motivos  para  a
descentralização dos serviços do SUS, o que o impossibilita de fornecer os medicamentos
não  constantes  na  RENAME -  Relação  Nacional  de  Medicamentos  Essenciais  e  que,
dentre as atribuições na gestão da saúde pública, o Estado deve arcar com os tratamentos
excepcionais e os de alto custo, enquanto que o Município deve apenas disponibilizar os
destinados à atenção básica à saúde de sua população, segundo as diretrizes, prioridades e
responsabilidades  dos  gestores  do  SUS  estabelecidas  na  Portaria  n.  3.916/1998,  do
Ministério da Saúde. 

Requereu e teve indeferido o efeito suspensivo Recursal e,  no mérito,  pugnou
pelo provimento do Agravo para que seja reformada a Decisão guerreada.

Contrarrazoando,  f.  64/66,  o  Agravado  alegou  que  é  cabível  a  concessão  de
liminar sem a prévia oitiva do Ministério Público em hipóteses excepcionais, como no
presente caso em que o objetivo é assegurar assistência à saúde de pessoa idosa, pugnando
pelo desprovimento do Agravo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, f. 68/71.

É o Relatório.

O STJ1, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei

1ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO.
ART. 2° DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra
esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público
quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. 2. No caso dos autos, não
ficou  comprovado  qualquer  prejuízo  ao  agravante  advindo  do  fato  de  não  ter  sido  ouvido  previamente  quando da
concessão da medida liminar . 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1314453/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 13/10/2010)

RECURSO ESPECIAL.  AUDIÊNCIA PRÉVIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.  LIMINAR. AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  ART.  2º  DA  LEI  N.º  8.437/92.  PRINCÍPIO  DA  EVENTUALIDADE.  PRINCÍPIO  DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MITIGAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A medida liminar foi requerida em
ação civil pública, em face do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
quando ainda tramitava o processo perante a justiça estadual, ocasião na qual a autarquia federal, após ser devidamente
intimada, nos termos do art. 2º da Lei n.º 8.437/92, preferiu manifestar-se apenas sobre a incompetência absoluta daquele
juízo.  2.  À  luz  dos  princípios  da  eventualidade  e  da  impugnação  específica,  informadores  do  sistema  processual
brasileiro, o recorrente não suscitou toda a matéria de defesa, disponível no momento em que foi chamado a manifestar-se
nos autos, deixando de impugnar os fatos alegados pelo autor, que serviram de fundamento para a concessão da cautelar,
acarretando a preclusão consumativa do direito processual que lhe foi outorgado, por força do art. 2º da Lei n.º 8.437/92.

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LIMINAR.
NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. ART. 2º DA LEI Nº 8.437/92. 1. O art. 2º da Lei n.
8.437/92 dispõe ser necessária, na ação civil pública e no mandado de segurança aviados contra pessoa jurídica de direito



8.437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público
quando  presentes  os  requisitos  legais  para  conceder  medida  liminar  em  Ação  Civil
Pública.

Considerando que o Agravante não respondeu a solicitação do Ministério Público
para  informar sobre  a  possibilidade de fornecimento do produto,  f.  38/39 e  41,  como
também negou atendimento ao idoso desde 10/06/2014, de nada adiantaria a sua oitiva
prévia  antes  da  concessão  da  Tutela,  sendo incabível,  no  caso  excepcional  dos  autos,
alegar o obstáculo da impossibilidade de concessão de Decisão antes da audiência do seu
representante judicial, consoante entendimento acima invocado.

O Supremo Tribunal  Federal2 e o Superior Tribunal de Justiça3 pacificaram o
entendimento  de  que  é  dever  solidário  dos  entes  federados  o  fornecimento  de
medicamentos e de materiais e insumos necessários ao restabelecimento e preservação da
saúde da  população,  ex  vi dos  arts.  1964 e  2275 da  Constituição  da  República,  o  que
permite  que  o  indivíduo  exija  de  qualquer  deles  a  concretização  do  seu  direito
fundamental, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço de saúde.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça6 firmou  o  entendimento  no  sentido  de  que
“tratando-se  de  direito  essencial,  incluso  no  conceito  de mínimo existencial,  inexistirá
empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política

público, a intimação prévia de seu representante legal. O conteúdo do disposto nesse dispositivo só poderia ser mitigado
caso restasse constatado motivo relevante, hipótese inexistente no caso dos autos. 2. Recurso especial provido. (REsp
736.313/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 194)

2Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Legitimidade passiva da
União.  Solidariedade  entre  os  entes  federativos.  Existência.  Legitimidade  ativa  do  Ministério  público.  Discussão.
Fornecimento de medicamentos de alto custo. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo
543-B do CPC e art.  328 do RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em toda as suas esferas, prestar assistência à saúde da
população,  nos  termos  do  art.  196  da  Constituição  Federal,  configurando  essa  obrigação,  consoante  entendimento
pacificado nesta Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. […] (STF, RE 755485 AgR, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014).

3 PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. 1. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o funcionamento do
Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de forma que
qualquer deles ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2.
Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no Ag 1315346/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014).

4 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.

5 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

6 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1.
Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e
econômicas,  o acesso universal e igualitário à saúde,  bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção,
proteção  e  recuperação  (CF/88,  art.  196).  2.  O  não  preenchimento  de  mera  formalidade  –  no  caso,  inclusão  de
medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a portador de
moléstia  gravíssima, se  comprovada a  respectiva necessidade e receitada,  aquela,  por médico para  tanto capacitado.
Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada,
impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia
plausível a alegação de que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4. Agravo
Regimental não provido. (AgRg na STA 83/MG, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, julgado em
25/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 172)



pública  nos  planos  orçamentários  do  ente  político,  mormente  quando  não  houver
comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal”7.

A  inicial  veio  instruída  com  documentos  comprobatórios  de  que  o  idoso  é
cadastrado no SUS, tem neoplasia de próstata e pelas perdas urinárias existentes necessita
de  um  cateter  externo  para  incontinência  urinária,  equipamento  que  deve  ser
disponibilizado  pelo  Município  de  João  Pessoa,  haja  vista  a  Resolução  Estadual  n.
195/2013 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), segundo informação da Secretaria de
Saúde do Estado,  f.  43/44, pelo que,  diante  da negativa do Município em fornecer  o
medicamento adequado, demonstra-se cabível a intervenção do judiciário para garantia do
direito fundamental perseguido, embasado nas argumentações fáticas e jurídicas acima
expendidas. 

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  24  de  maio  de  2016,
conforme Certidão de julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Des.  João Alves  da  Silva,  dele
também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

7 ADMINISTRATIVO.  CONTROLE  JUDICIAL  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE  EM  CASOS
EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA
DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO HÁ OFENSA À SÚMULA 126/STJ. 1. Não podem os direitos
sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como
órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes,
originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como
óbice à realização dos direitos sociais, igualmente importantes. 2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de
mínimo existencial,  inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política
pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o
fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o Município, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o
funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  é  de  responsabilidade  solidária  da  União,  Estados-membros  e
Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda
que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel.
Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 4. Apesar de o acórdão ter fundamento constitucional, o recorrido
interpôs  corretamente  o Recurso  Extraordinário  para  impugnar  tal  matéria.  Portanto,  não há  falar  em incidência  da
Súmula  126/STF.  5.  Agravo  Regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp  1107511/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 06/12/2013)


