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PRELIMINARES.  SUBSTITUIÇÃO  DE 
MEDICAMENTO  POR  OUTRO  SIMILAR. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  DA 
PARAÍBA. REJEIÇÃO.

-     O médico responsável pela vida e pela saúde da 
parte  autora  determina  qual  o  medicamento 
indispensável ao tratamento da enfermidade a que é 
acometida.

-   A  União,  os  Estados  e  Municípios  são 
solidariamente  responsáveis  pelo  fornecimento 
gratuito  de  medicamentos,  assim  como  pela 
realização  dos  procedimentos  cirúrgicos,  de  forma 
que qualquer um deles tem legitimidade para figurar 
no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 
medicamentos

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA 
QUE NEGOU  SEGUIMENTO  À APELAÇÃO, 
MANTENDO  A  DECISÃO  QUE  DETERMINOU A 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E 
FORNECIMENTO DE MATERIAL. POSSIBILIDADE 
DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA 
CUMPRIMENTO  DA  DETERMINAÇÃO. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
 
-  A  matéria  relativa  ao  fornecimento  de 
medicamentos  pelo  Ente  Público  é  pacífica  nos 
tribunais,  tendo em vista  que é direito  de  todos e 
dever da União/ Estado e Municípios promover os 
atos  indispensáveis  à  concretização  do  direito  à 
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saúde,  quando  desprovido  o  cidadão  de  meios 
próprios.

-   Como  mais  uma  tentativa  de  compelir  o  Ente 
Público  a  cumprir  com  as  decisões  judiciais  e, 
sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição 
Federal,  correto  o  bloqueio  de  verba  pública 
suficiente para tal  finalidade, caso não cumprida a 
ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por  unanimidade, em REJEITAR  A  PRELIMINIAR  e,  no  mérito, 
DESPROVER o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator e da certidão de 
julgamento de fl. 147.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba, 

às  fls.  128/143,  contra Decisão Monocrática de  fls.123/124V,  que negou 

seguimento ao recurso voluntário, nos termos do art. 557, “caput”, do Código 

de Processo Civil. 

Em seu recurso, arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva e 

a necessidade de substituição do tratamento medico por outro. No mérito, a 

impossibilidade  de  sequestro  de  verbas  públicas  para  cumprimento  da 

obrigação.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

Inicialmente,  importante  salientar  que  a  pretensão  ao 

fornecimento  de  remédio,  realizar  determinado  procedimento  ou  fornecer 

medicamento necessários à saúde pode ser dirigida em face da União, Estado 

ou Município, já que o artigo 196 da Constituição Federal prevê a saúde como 

dever  do  Estado,  não  havendo  qualquer  especificação  quanto  ao  Ente  da 
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Federação que deveria arcar com tal obrigação.

O entendimento do STJ é pacífico, no sentido de que a União, 

os Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento 

gratuito  de  medicamentos,  assim  como  pela  realização  dos  procedimentos 

cirúrgicos, em virtude de preceito constitucional.

Dessa forma, percebendo-se mais que evidente a legitimidade 

do Estado da Paraíba para ocupar o polo passivo da demanda em tela, rejeito 
a preliminar.

Preliminar substituição do tratamento médico

Quanto  a  preliminar  arguida,  tenho  que  é  solidificado  o 

entendimento no sentido de que, para a procedência do pedido em questão, 

basta  que  restem  provadas  nos  autos  a  necessidade,  a  prescrição  e  a 

enfermidade, ônus da parte autora. 

Ademais, é o médico responsável pela vida e pela saúde da 

parte  demandante  quem  determina  qual  o  medicamento  indispensável  ao 

tratamento da enfermidade que a acomete. Há nos autos, portanto, prescrição 

do médico que trata a parte autora, com a indicação do tratamento necessário.

Sendo  assim,  comprovada  a  necessidade  e  a  indicação 

médica, imprescindível a rejeição da preliminar.

MÉRITO

Examinando os pontos debatidos no recurso, não encontrei 

razões para modificar a decisão.

A matéria relativa ao fornecimento de medicamentos pelo Ente 

Público é pacífica nos tribunais, tendo em vista que é direito de todos e dever 

da  União/  Estado  e  Municípios  promover  os  atos  indispensáveis  à 

concretização  do  direito  à  saúde,  quando  desprovido  o  cidadão  de  meios 
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próprios (art. 196 da CF). 

Assim, como mais uma tentativa de compelir o Ente Público a 

cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto na 

Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal 

finalidade, caso não cumprida a ordem judicial.

Ressalta-se  que  a  Corte  Superior  de  Justiça  ampara  a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas, no caso de descumprimento de 

ordem judicial que visa proteger o direito fundamental à saúde e à vida (REsp 

1058836/RS).

De  fato,  o  procedimento  de  bloqueio  de  valores  do  erário 

estadual  não é regra nem questão de direito,  mas exceção condicionada à 

demonstração inequívoca da urgente necessidade de acesso ao tratamento, 

cuja ausência possa colocar em risco grave a saúde do cidadão. É justamente 

a  hipótese  dos  autos  em  que  o  Agravado  é  portador  de  tumor  cerebral, 

necessitando, em caráter de urgência, de uma microcirurgia neurológica para 

evitar maiores danos ou até a morte.

Portanto, rejeito as preliminares e, no mérito DESPROVEJO O 
AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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