
Processo nº. 0010950-61.2011.815.0011

ESTADO DA PARAÍBA

Decisão Monocrática (Terminativa)
Apelação Cível – nº. 0010950-61.2011.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora 
Jaqueline Lopes de Alencar

Apelado: Silvia Roberta da Mota Rocha, representada pela Defensora 
Carmem Noujaim Habib

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA  DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA. 
MEDICAÇÃO  PARA  TRATAMENTO  DE  ABORTAMENTO 
HABITUAL  POR  TROMBOFILIA.  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM. REJEIÇÃO. 
MÉRITO. ARTS. 6º, 196, 198, § 1º, DA CF E LEI Nº 
8.080/90. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). DIREITO 
À  SAÚDE.  DEVER  DO  ESTADO  DE  FORNECER 
MEDICAÇÃO  GRATUITA.  RESPONSABILIDADE  COMUM 
DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 557, CAPUT, 
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.
- O direito à saúde está contido no rol dos direitos e 
garantias fundamentais de nossa Constituição Federal e 
seu  art.  6º  trata  de  um  direito  com  aplicabilidade 
imediata e não um mero direito programático. Cumpre 
tanto  à  União,  quanto  ao  Estado  e  ao  Município,  de 
modo solidário, à luz do disposto nos artigos 196 e 23, 
II,  da  Constituição  Federal,  o  fornecimento  de 
medicamentos a quem deles necessita e a quem não 
pode arcar com os pesados custos.
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- A ação pode ser proposta contra um ou contra o 
outro,  ou,  ainda,  contra  o  Estado  e  o  Município, 
pois  todos  os  entes  federativos  têm 
responsabilidade  acerca  da  saúde  pública;  a 
responsabilidade  dos  entes  federativos  é  solidária 
mesmo  que  determinado  fármaco  não  integre  as 
listagens do Sistema Único de Saúde (SUS).

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado da 
Paraíba, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Campina Grande, que julgou procedente o pedido 
formulado  na  AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO DE  FAZER  C/C  ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA, movida por Silvia Roberta da Mota Rocha, ora apelada. 

Na referida decisão singular (fls. 89/91), o magistrado 
a quo julgou procedente o pedido,  condenando o  Estado da Paraíba a 
fornecer  à  parte  autora,  ininterruptamente,  enquanto  for  necessário  e 
conforme prescrição médica, o medicamento elencado na exordial  para 
tratamento de enfermidade da promovente.

Nas razões recursais (fls. 94/113), o apelante alegou, 
em  sede  de  preliminar,  a  sua  ilegitimidade  passiva  ad  causam,  por 
entender  ser  do  município  a  competência  efetiva  para  distribuir  a 
medicação em apreço.

No mérito, aduziu, em síntese, que não há ilegalidade 
na omissão do fornecimento do medicamento pleiteado, uma vez que não 
se encontra no rol daqueles listados como excepcionais pelo Ministério da 
Saúde. 
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Outrossim, afirmou que há violação dos princípios da 
independência e harmonia entre os poderes e que, também, há vedação 
quanto à realização de despesa que exceda o crédito orçamentário anual. 

Pugnou, ao final, pela reforma do julgado. 

Devidamente  intimada,  a  apelada  apresentou 
contrarrazões (fls. 115/116). 

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu parecer (fls. 124/132), firmando posicionamento pela rejeição da 
preliminar e pela negativa de seguimento ao recurso apelatório, mantendo 
os termos da sentença de primeiro grau. 

É o relatório.

D E C I D O

Inconformado  com  a  decisão  judicial,  o  Estado  da 
Paraíba manejou o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

Passa-se  a  examinar  a  preliminar  aventada  pelo 
recorrente. 

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Inicialmente,  arguiu  o  apelante  a  preliminar  de 
ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o Estado da Paraíba não é 
competente para o fornecimento da medicação, visto que a competência 
efetiva para sua distribuição cabe ao município, uma vez que o fármaco 
em questão não faz parte da lista de medicamentos excepcionais regidos 
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pela Portaria nº 1.318/2002 c/c Portaria nº 2.577/2006 do Ministério da 
Saúde.

Percebe-se, contudo, que a preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam aventada é descabida, tendo em vista o que preceitua 
nossa Carta Federal: 

Art.  198.  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde 
integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e 
constituem  um sistema  único,  organizado  de  acordo 
com as seguintes diretrizes:
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos 
termos  do  art.  195,  com recursos  do  orçamento  da 
seguridade social,  da União,  dos Estados,  do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Depreende-se  que  a  União,  os  Estados,  o  Distrito 
Federal e os Municípios são partes legítimas para figurar no polo passivo 
de demandas dessa natureza. 

De  modo  especial,  no  caso  em comento,  em que  a 
pretensão  está  relacionada  ao  fornecimento  de  medicamento 
imprescindível à saúde de pessoa apontada como carente, pode a ação ser 
proposta em face de qualquer um dos entes da federação. Desta feita, 
necessário se faz colacionar o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL. ART. 544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. 
SUS.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS 
NECESSÁRIOS  PARA  O  TRATAMENTO  DE 
ANGIOPLASTIA  BILATERAL.  ARTIGO  196  DA  CF/88. 
DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  DEVER  DO  ESTADO, 
LEGITIMIDADE  PASSIVA.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
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FAZER.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  REQUISITOS 
LEGAIS.  PREENCHIMENTO.  REEXAME  PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 
1.  O  Sistema  Único  de  Saúde-SUS  visa  a 
integralidade  da  assistência  à  saúde,  seja 
individual  ou coletiva,  devendo atender aos que 
dela  necessitem  em  qualquer  grau  de 
complexidade,  de  modo  que,  restando 
comprovado o acometimento do indivíduo ou de 
um grupo por determinada moléstia, necessitando 
de  medicamento  para  debelá-la,  este  deve  ser 
fornecido, de modo a atender ao princípio maior, 
que é a garantia à vida digna.
2. Ação objetivando a condenação da entidade pública 
ao  fornecimento  gratuito  dos  medicamentos 
necessários ao tratamento de Angioplastia Bilateral. 
3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever 
do  Estado,  por  isso  que  legítima  a  pretensão 
quando configurada a necessidade do recorrido.
4. O Estado, o Distrito Federal e o Município são 
partes legítimas para figurar no pólo passivo nas 
demandas  cuja  pretensão  é  o  fornecimento  de 
medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa 
carente, podendo a ação ser proposta em face de 
quaisquer  deles. Precedentes:  REsp  878080/SC; 
Segunda  Turma;  DJ  20.11.2006  p.  296;  REsp 
772264/RJ;  Segunda  Turma;  DJ  09.05.2006  p.  207; 
REsp 656979/RS, DJ 07.03.2005.
5. Assentado o acórdão recorrido acerca da necessidade 
dos medicamentos  pleiteados na inicial,  não cabe ao 
STJ conhecer do recurso. As questões que levam à nova 
incursão  pelos  elementos  probatórios  da  causa  são 
inapreciáveis em sede de recurso especial,  consoante 
previsto na Súmula 7/STJ.
6. O exame do preenchimento dos pressupostos para a 
concessão da tutela antecipada previstos no artigo 273, 
deve ser aferido pelo juiz natural, sendo defeso ao STJ 
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o reexame desse pressuposto de admissibilidade,  em 
face  do  óbice  contido  na  súmula  07/STJ.  Agravo 
regimental desprovido. (Agravo Regimental no Agravo 
de Instrumento nº 1044354/RS - 2008/0091638-2, 1ª 
Turma  do  ST3,  Relator:  Luiz  Fux,  julgado  em 
14.10.2008). [negritei]

Ante o exposto, a preliminar não merece ser acolhida. 

MÉRITO

Precipuamente, registre-se que a apelada juntou laudos 
médicos  (fls.  08,  12,  53  e  74),  demonstrando  a  sua  necessidade  em 
pleitear a medicação requerida, ou seja, o medicamento Clexane 40 mg, 
para manutenção da sua saúde, visto que é portadora de Abortamento 
Habitual por Trombofilia (CID D68.3).

Entretanto, o remédio indicado para o tratamento da 
mencionada patologia possui um custo elevado e consta dos autos que a 
recorrida não reúne condições financeiras para adquiri-lo, de modo que 
não vê outra solução a não ser encaminhar o pedido a um ente federativo, 
para que este forneça, de forma gratuita, o referido fármaco. 

Em relação  à  necessidade  do  medicamento  pleiteado 
para  o  tratamento  da  enfermidade,  frente  à  carência  de  recursos  da 
apelada, cabe colacionar o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À 
SAÚDE.  RESPONSABILIDADE  DO  ESTADO. 
NECESSIDADE DO FÁRMACO RECONHECIDA. DILAÇÃO 
DO  PRAZO  PARA  O  FORNECIMENTO.  RETENÇÃO  DA 
RECEITA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
1.  Os  Municípios,  Estados  e  a  União  são 
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solidariamente  responsáveis  pelo  fornecimento 
de medicamentos, tendo em vista ser a saúde um 
direito fundamental. 
2.  Constatada  a  necessidade  do  medicamento 
pleiteado  pela  agravada  para  garantia  da  sua 
saúde,  bem  como  sua  hipossuficiência,  a 
manutenção da tutela antecipada é medida que se 
impõe. 
3.  O prazo  para  cumprimento  da  obrigação  de  fazer 
deve  ser  fixado  de  forma  razoável,  levando-se  em 
conta, ainda, as peculiaridades da espécie, em que a 
Administração figura como ré. 
4. Correto condicionar-se o fornecimento do insumo à 
apresentação  de  receita  atualizada,  o  que  evita  sua 
dispensação injustificada. 
5.  A  norma  inserta  no  art.  461,  §4º,  do  Código  de 
Processo  Civil,  autoriza  o  magistrado  a  impor  multa 
diária ao réu para cumprimento de obrigação de fazer, 
independentemente  de  requerimento  do  autor,  não 
havendo qualquer óbice à aplicação da referida norma 
em face da Fazenda Pública. (Agravo de Instrumento 
Cv  1.0024.11.067280-5/001,  Rel.  Des.(a)  Bitencourt 
Marcondes,  8ª  CÂMARA CÍVEL  TJMG,  julgamento  em 
24/05/2012,  publicação  da  súmula  em  05/06/2012). 
[negritei]

Verifica-se,  no  entanto,  que  o  apelante  intenta 
obstaculizar o fornecimento do medicamento pleiteado pela apelada, que 
é presumidamente carente de recursos financeiros e precisa urgentemente 
dar continuidade ao tratamento com  Clexane 40 mg – 30 âmpolas/mês 
(heparina  de  baixo  peso  molecular)  ou  medicação  similar,  por  tempo 
indeterminado, conforme laudos médicos trazidos à colação no feito. 

Sustenta o ente estatal, em resumo, que o atendimento 
da demanda pode vir a onerar os cofres públicos, sacrificando, portanto, 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                          7



Processo nº. 0010950-61.2011.815.0011

outros  interesses  fundamentais.  Importa  consignar  que  tal  justificativa 
não deve ser levada adiante, uma vez que padece de comprovação. 

Faz-se mister mencionar que o direito à saúde é uma 
garantia fundamental contida no rol dos direitos e garantias fundamentais 
da Constituição Federal: 

Art.  6º.  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a 
alimentação,  o  trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a 
segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à 
maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

Além  disso,  o  direito  à  saúde  tem  aplicabilidade 
imediata, não se tratando de direito meramente programático, como se 
pode extrair do texto constitucional: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros  residentes  no  País  a  inviolabilidade  do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata. 

Cabe,  assim,  ao  Poder  Público  tornar  efetivas  as 
prestações de saúde, promovendo medidas preventivas e de recuperação, 
viabilizando o que preceitua a Constituição 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  doença  e  de  outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua 
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promoção, proteção e recuperação. 

Observa-se que a responsabilidade pelo  fornecimento 
de medicamentos e de qualquer outro tipo de atendimento de saúde é 
solidária, competindo tanto à União, quanto ao Estado e ao Município o 
fornecimento  de  medicamentos,  exames  e  insumos  a  quem  deles 
necessitar e não pode arcar com os pesados custos. 

Neste  sentido,  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  foi 
criado com o propósito de universalizar os serviços de saúde, segundo 
preceituam os princípios presentes na Lei nº 8.080/90 que os instituiu: 

Art.  7º.  As  ações  e  serviços  públicos de  saúde  e  os 
serviços  privados  contratados  ou  conveniados  que 
integram  o  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda 
aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 
II  - integralidade de assistência, entendida como um 
conjunto  articulado  e  contínuo  das  ações  e  serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema;

Logo, a ação poderá ser proposta contra um ou contra 
outro,  ou,  ainda,  contra  Estado  e  Município,  pois  todos  os  entes 
federativos têm responsabilidade acerca da saúde pública. 

Ainda  que  determinado  fármaco,  exame  ou 
procedimento não integre as listagens do SUS, isto necessariamente não 
implica na isenção do Poder Público em custear o tratamento, conforme 
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predispõe a Constituição Federal: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

Nesse cenário, fica evidente a obrigação do Estado da 
Paraíba  em  disponibilizar  os  meios  necessários  para  custear  o 
medicamento adequado ao tratamento da parte recorrida, mesmo que o 
remédio não esteja incluso em lista oficial divulgada pelo Sistema Único 
de Saúde. Pertinente a colação do julgado a seguir:

 
APELAÇÃO  CÍVEL/REEXAME  NECESSÁRIO  -  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -  FORNECIMENO  DE 
MEDICAMENTO - DIREITO A SAÚDE - DIGNIDADE DA 
PESSOA  HUMANA  -  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  - 
SENTENÇA MANTIDA. 
-  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. 
- A Constituição Federal impõe ao Poder Público o 
dever de oferecer atendimento integral à saúde, 
devendo atender às necessidades individuais do 
cidadão de acordo com as peculiaridades de cada 
caso, envidando todos os esforços possíveis para 
preservar a saúde e a vida com dignidade, bens 
maiores  que  se  encontram  sob  risco  de 
perecimento,  a  fim  de  assegurar  o  mínimo 
existencial,  erigido  como  um  dos  princípios 
fundamentais da Carta Magna de 1988. (Apelação 
Cível/Reexame  Necessário  1.0280.10.002604-4/001, 
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Relatora:  Des.(a)  Hilda  Teixeira  da  Costa,  TJMG,  2ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2012, publicação 
da súmula em 10/01/2013). [negritei]

A  despeito  da  alegação  do  apelante  de  que  há 
desatenção aos Princípios da Independência e Harmonia entre os Poderes 
e da Reserva do Possível, quando o Poder Judiciário pretende sujeitar o 
ente público a realizar a assistência pretendida na exata medida do pedido 
pleiteado, ou seja, concessão de medicação especial de custo elevado, não 
prospera tal argumento, visto que a violação dos direitos fundamentais, 
sobretudo o direito à vida e o direito a uma existência digna, tendo em 
vista a inércia do Poder Executivo, legitima a interferência e o controle 
judiciais. 

Acerca do tema, importante transcrever entendimento 
doutrinário  da  eminente  Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro  (In:  Direito 
Administrativo, 20ª edição. Atlas: São Paulo, 2007. P. 689):

O controle judicial constitui, juntamente com o princípio 
da legalidade, um dos fundamentos em que repousa o 
Estado  de  Direito.  De  nada  adiantaria  sujeitar-se  a 
Administração Pública à lei se seus atos não pudessem 
ser controlados por um órgão dotado de garantias de 
imparcialidade  que  permitam  apreciar  e  invalidar  os 
atos ilícitos por ela praticados.

Constata-se  que  a  negativa  de  fornecimento  de 
medicamento,  tratamento médico  ou cirúrgico  que se dá,  ao fim e ao 
cabo, por meio de ato da administração, fere frontalmente a Constituição 
Federal,  cabendo ao Poder Judiciário exercer um efetivo controle nesse 
sentido. 
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Há que se ressaltar, por oportuno, que os Poderes, de 
fato, são independentes e harmônicos entre si, e que se deve observar a 
sua tripartição. Todavia, na atual Constituição, não há rigidez absoluta, 
tendo cada um dos Poderes funções outras que não aquelas de natureza 
precípua. Vale dizer, poderá, excepcionalmente, o Poder Judiciário exercer 
poder inerente ao Executivo ou Legislativo, e assim sucessivamente. 

O Princípio da Reserva do Possível não se aplica, data 
vênia, quando se está diante de direitos fundamentais, como ocorre no 
caso em questão, no qual se busca preservar a dignidade da vida humana, 
consagrada na Constituição Federal como um dos fundamentos do Estado 
Democrático e Social de Direito:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 

Saliente-se,  igualmente,  que o artigo  557,  caput,  do 
Código de Processo Civil permite ao relator negar seguimento a recurso, 
mediante decisão monocrática, quando o apelo estiver em confronto com 
súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Isto  posto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E  NEGO 
SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO, conforme  o  disposto  no  art. 
557, caput, do CPC, por se encontrar a decisão vergastada em perfeita 
harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes 
Superiores de Justiça.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R E L A T O R 

MSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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