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PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E PASSIVA DO MUNICÍPIO. 
REJEIÇÃO. 

- O Ministério Público é parte legítima para intentar 
ação em favor de direito individual heterogêneo.

-  O Estado, o Distrito Federal e o Município são 
partes legítimas para figurar no polo 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. (…) 8. Agravo 
regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1044354/RS, 
Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 14/10/2008, DJe 03/11/2008)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  FORNECIMENTO GRATUITO DE 
MEDICAMENTO. TUTELA  ANTECIPADA 
DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO. IMPETRANTE  É 
MÉDICO.  AUSÊNCIA  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA. 
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES  NÃO 
DEMONSTRADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

- O juízo de verossimilhança, sobre a existência do 
direito do autor do pedido, tem como parâmetro legal 
a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam. 
Enfim,  é  necessária  a  presença  de  uma  forte 
probabilidade de que os fatos sejam verdadeiros e 
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que o Requerente tenha razão. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, 
PROVER o Agravo de Instrumento, nos termos do Relator e da certidão de 
julgamento de fl. 102.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SOUSA contra a decisão de fls. 

38/41 proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa que, nos autos do 

Mandado de Segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor de 

Luiz Alberto Gadelha de Oliveira,  concedeu a liminar requerida, determinando 

que o Impetrado providenciasse, no prazo de 72 horas, a entrega mensal do 

medicamento “CRESTOR 20mg (ROVASTRATINA) (30 comprimidos por mês)” 

ao paciente, sob pena de incidir em crime de desobediência. 

Em  suas  razões,  preliminarmente,  o  Recorrente  arguiu  a 

ilegitimidade  ativa  do  Ministério  Público  nas  demandas  exclusivamente 

pessoais, bem com a ilegitimidade passiva do Município. No mérito, sustentou 

a ausência dos requisitos do art. 273, caput, inciso I, do CPC, tendo em vista 

que  o  paciente  acima  referido  não  mencionou  sua  ocupação  profissional 

quando da qualificação na exordial, possuindo uma renda mensal superior da 

que apresentou, podendo custear o medicamento postulado.

O  Agravante  requereu,  liminarmente,  a  concessão  da  tutela 

antecipada  recursal,  cassando  ou  suspendendo  a  decisão  agravada,  ou, 

alternativamente,  a  concessão  de  efeito  suspensivo,  desobrigando-o  ao 

desembolso da vultosa quantia vindicada na lide até decisão final do Agravo. 

Ao final, pugnou pelo provimento definitivo do recurso.

Liminar deferida para atribuir efeito suspensivo,  fls. 75/76.

Contrarrazões às fls. 81/86.
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Sem informações do Juízo a quo, certidão de fl. 87.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou 

pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, fls. 

89/97.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público

Como primeira  preliminar, alega o Agravante  que o Parquet 

atua como substituto processual da sociedade, podendo defender o interesse 

coletivo e não individual.

Não assiste razão ao Recorrente, uma vez que o Ministério 

Público é parte legítima para intentar ação em favor de direito individual 

heterogêneo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES. MINISTÉRIO 
PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. 
LEGITIMIDADE ATIVA. CONCESSÃO DE MEDIDA DE 
URGÊNCIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. PEDIDO 
DE PROVIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. 
REJEIÇÃO. 1. O Ministério Público é parte legítima 
para propor ação civil pública visando a compelir o 
Poder Público a arcar com o tratamento de saúde de 
pessoa carente e idosa. 2. É uníssona a jurisprudência 
dos Tribunais Superiores no sentido de que o disposto na 
Lei n. 8.437/92 não se aplica às situações urgentes em 
que se postulam providências médicas. 3. Preliminares 
rejeitadas. MÉRITO. MEDICAMENTO. BORTEZOMIB. 
CÂNCER. TRATAMENTO REALIZADO EM CENTRO DE 
ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM 
ONCOLOGIA (CACON). DROGA NÃO FORNECIDA 
PELO SUS. NEGATIVA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE LISTAGEM DOS 
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FÁRMACOS DISPENSADOS GRATUITAMENTE. 
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A 
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PRAZO PARA 
CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. A obrigação de 
prestar o serviço de saúde pública de forma gratuita é de 
qualquer dos entes federativos, conjunta e 
solidariamente. Posicionamento consolidado pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. Presença do 
periculum in mora e do fumus boni iuris, ante a 
comprovação prévia da gravidade da doença (leucemia 
de alto risco), da necessidade do medicamento requerido 
(bortezomib), indicado por médico de Centro de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(CACON), e a ausência de listagem de drogas 
previamente selecionadas pela Administração Pública 
para o tratamento da moléstia. 3. Razoabilidade do prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas fixado para o cumprimento 
da decisão. 4. Recurso não provido. (TJMG; AGIN 
1.0313.13.000947-2/001; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 
13/06/2013; DJEMG 19/06/2013) 

Assim, rejeito a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município

O sistema de saúde implica cobertura integral, inclusive quanto 

aos medicamentos, e deve ser implementado não apenas pela União, Estados 

e Distrito Federal, mas também pelos Municípios, sem necessidade do 

chamamento ao processo dos demais entes responsáveis, posto que o cidadão 

pode exigir de qualquer daqueles, em conjunto ou separadamente, a 

obediência do comando constitucional,  conforme preceitua o artigo 275 do 

Código Civil, quanto à solidariedade  passiva  da obrigação:  'O  credor tem 

direito a exigir  e  receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou 

totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os 

demais devedores continuam obrigados  solidariamente pelo resto'.

Logo, é  evidente  que  a  hipótese  dos  autos  trata  de 

litisconsórcio passivo,  porém  facultativo,  porquanto  eventual procedência  da 

ação,  dada  a  existência de obrigação  solidária,  em  nada  afetará  a  esfera 

jurídica  do  outro  ente  federativo,  nos termos  do  art.  47  do  CPC.

Acerca da matéria em descortino, proclama a jurisprudência:
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“(...) 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 polo 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. (…) 8. Agravo regimental 
desprovido.” (AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Ministro 
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, 
DJe 03/11/2008) (grifei)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Analisando os autos, verifica-se que o paciente Luiz Alberto 

Gadelha de Oliveira desenvolveu quadro de elevação acentuada de colesterol 

e  triglicerídeo, CID 10  D74, necessitando fazer uso do medicamento 

CRESTOR 10mg – Rosuvastatina (30 comprimidos por mês), consoante atesta 

o laudo médico de fl. 47, subscrito pelo Dr. Francisco Fernandes de Oliveira, 

CRM 2535.

Pois bem. 

Assiste razão à pretensão do Agravante.

O juízo de verossimilhança,  sobre a existência do direito  do 

Agravado,  tem  como  parâmetro  legal  a  prova  inequívoca  dos  fatos  que  o 

fundamentam. Enfim, é necessária a presença de uma forte probabilidade de 

que os fatos sejam verdadeiros e que o Recorrido tenha razão. 

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA QUE NÃO 
INCIDA  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  SOBRE 
DETERMINADOS  VALORES  PERCEBIDOS  PELO 
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AUTOR.  IRRESIGNAÇÃO.  APARENTE 
DESCONFORMIDADE  DAS  ALEGAÇÕES  FEITAS 
PELOS  AUTORES.  AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO 
DA  INCIDÊNCIA  INDEVIDA  DE  CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA  SOBRE  AS  PARCELAS 
ENUNCIADAS  NA  INICIAL.  NECESSIDADE  DE 
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  EVIDENCIADA. 
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES  NÃO 
CARACTERIZADAS.  PROVIMENTO.  É  indevido  o 
deferimento  do  pedido  de  antecipação  da  tutela  
quando não demonstrados os requisitos necessários  
para a concessão da tutela antecipada (art.  273 do 
CPC). (TJPB;  AI  200.2012.067682-6/001;  Terceira 
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Márcio Murilo da  
Cunha Ramos; DJPB 06/09/2012; Pág. 12)

Dessa forma, tenho que as questões levantadas pelo Agravante 

justificam a reversão da decisão recorrida, trazendo fundamentos  suficientes 

para,  neste  momento processual,  autorizar o provimento do Agravo.

Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, “O juiz 

poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da  

tutela pretendida no pedido inicial, desde que,  existindo prova inequívoca, se  

convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado receio de dano  

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito  

de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu” .

No  caso  em  disceptação,  o  Agravante  apresentou  vasta 

documentação, fls. 52/70, que demonstra a ausência de hipossuficiência do 
paciente  Luiz  Alberto  Gadelha  de  Oliveira,  que  é  médico,  somando 

vantagem média mensal de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sendo 

inconteste que o medicamento acima requerido custa R$ 243,96 (duzentos e 

quarenta e três reais e noventa e seis centavos), fl. 49.

Destarte, PROVEJO O AGRAVO, por falta dos pressupostos 
do art. 273 do CPC.

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 
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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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