
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO 

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001301-66.2012.815.0131
Relator           : Des. José  Ricardo Porto.
Embargante   : Município de Cajazeiras, representado por sua Prefeita.
Advogado      :John Johnson Gonçalves de Abrantes.
Embargado   : Ministério Público do Estado da Paraíba.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  OFICIAL  E 
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
FORNECIMENTO  DE  MADICAMENTOS  A  PACIENTE 
TETRAPLÉGICO.  OMISSÃO  QUANTO  À  QUESTÃO  DA 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  MUNICÍPIO. 
INOCORRÊNCIA.  TESE  ANALISADA  NOS  AUTOS. 
REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA. 
                                        
-  É  de se  rejeitar  os  embargos de declaração que visam 
rediscutir a matéria julgada ou quando inexiste qualquer eiva 
de  omissão,  obscuridade  ou  contradição  porventura 
apontada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RELATÓRIO

Inconformado com a monocrática de fls. 134/137, que negou seguimento ao 

seu  recurso  apelatório,  o  Município  de  Cajazeiras opôs  os  presentes  Embargos  de 

Declaração.

Em suas razões (fls. 139/145), a edilidade aduz, em síntese, existir omissão 

na  decisão  impugnada,  uma  vez  que  não  teria  sido  apreciada  a  questão  da  sua 

ilegitimidade  passiva  em  figurar  na  lide,  embora  seja  reconhecida  a  obrigação 

complementar dos Municípios em atender as necessidades de saúde.
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Ante o exposto, pede o acolhimento dos seus aclaratórios, de modo a sanar 

as lacunas apontadas, atribuindo-lhes efeitos modificativos.

É o breve relatório.

V O T O

De início,  cumpre mencionar  que,  segundo o  rol  taxativo  do art.  535 do 

Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis quando houver no 

decisório vergastado obscuridade, contradição ou omissão.

É  necessário,  portanto,  para  o  seu  acolhimento,  a  presença  de  algum 

desses pressupostos, de sorte que inexistentes, a sua rejeição é medida que se impõe.

Pois bem, considerando as alegações levantadas pelo insurgente, tenho que 

a irresignação em apreço não merece prosperar.

O embargante afirma existir omissão no acórdão combatido, uma vez que 

não houve manifestação quanto  à sua ilegitimidade passiva  para figurar  na lide,  pois 

embora o embargado seja tetraplégico, cabe ao Município, em se tratando de assistência 

à saúde, a prestação das ações básicas e de baixa complexidade.

Considerando o exposto, compreende o ente público que a ele não incumbe 

o fornecimento dos medicamentos e insumos pleiteados pelo promovente, quais sejam, 

os remédios ANAFRIL 2mg, BACOFLEN, SIRDALUD, OMEPRAZOL 20 mg, além de BIG 

FRAUDAS, COLETOR, SONDA URETRAL, XILOCAÍNA e DISPOSITIVO PARA URINA, 

conforme indicado nos receituários às fls. 26/29.

Pois bem, inicialmente cumpre ressalvar que a questão ora ventilada, apesar 

de não ter sido arguida pelo agravante quando da interposição de seu apelo (fls. 74/82), 

foi tratada na monocrática embargada, senão vejamos:
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“Com relação ao assunto em debate,  consigno o mais  recente  
entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal  quanto  à 
responsabilidade  dos  entes  público  no  fornecimento  de 
medicamentos e serviços médicos necessários a garantir a saúde 
e a vida das pessoas carentes. Veja-se:

“PACIENTE  PORTADORA  DE  DOENÇA  ONCOLÓGICA  –  
NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE 
RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –  
NECESSIDADE  IMPERIOSA  DE  SE  PRESERVAR,  POR 
RAZÕES  DE  CARÁTER  ÉTICO-JURÍDICO,  A  INTEGRIDADE  
DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO 
DE  MEIOS  INDISPENSÁVEIS  AO  TRATAMENTO  E  À 
PRESERVAÇÃO  DA  SAÚDE  DE  PESSOAS  CARENTES  –  
DEVER  CONSTITUCIONAL  DO  ESTADO  (CF,  ARTS.  5º,  
“CAPUT”,  E  196)  –  PRECEDENTES  (STF)  –  
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS 
QUE  INTEGRAM  O  ESTADO  FEDERAL  BRASILEIRO  –  
CONSEQUENTE  POSSIBILIDADE  DE  AJUIZAMENTO  DA 
AÇÃO  CONTRA  UM,  ALGUNS  OU  TODOS  OS  ENTES  
ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(STF -  RE 716777 AgR,  Relator(a):   Min.  CELSO DE MELLO,  
Segunda  Turma,  julgado  em  09/04/2013,  PROCESSO 
ELETRÔNICO  DJe-091  DIVULG  15-05-2013  PUBLIC  16-05-
2013).

Nesse prisma, é de bom alvitre consignar que o Órgão Ministerial  
busca,  através  da  demanda  proposta  no  primeiro  grau  de  
jurisdição, resguardar a efetividade do direito à vida e à saúde,  
que  se  encontram garantidos  constitucionalmente  nos  arts.  5º,  
caput, e 196, a seguir descritos:

“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 seguintes termos:”

“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.”

De acordo com os dispositivos constitucionais, a vida está ligada  
ao  conceito  de  pessoa  humana,  sendo  inviolável,  enquanto  a  
saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser  
assegurada  mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que 
promovam  o  “acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
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Acrescento julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  RE  MÉDIOS.  O  preceito  do 
artigo  196  da  Constituição  Federal  assegura  aos  
necessitados  o  fornecimento,  pelo  estado,  dos 
medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde.  
(STF; ARE-AgR 744.170; RS; Primeira Turma; Rel.  Min.  Marco  
Aurélio; Julg. 26/11/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 55)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO 
COM  AGRAVO.  CONSTITUCIONAL.  DIREITO  À  SAÚDE.  1.  
Ausência  de  prequestionamento  da  matéria  constitucional  
suscitada. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2.  
Art.  196  da  Constituição  da  República.  Fornecimento  de 
medicamentos.  Direito fundamental. 3.  Agravo regimental  ao 
qual se nega provi mento. (STF; ARE-AgR 730.104; PI; Segunda 
Turma;  Relª  Minª  Carmen  Lúcia;  Julg.  19/03/2013;  DJE 
10/04/2013; Pág. 20)  

Na  realidade,  o  que  se  precisa  translucidar  é  a  existência  da  
doença e a necessidade de uso tratamento prescrito, fatos estes 
já comprovados.” - fls. 136/136v.

Demais disso, acrescento que, além do STF, o Superior Tribunal de 

Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, inclusive, concluiu pela desnecessidade de 

formação de litisconsórcio  entre os entes federados,  bastando que a ação que verse 

sobre fornecimento de medicamentos seja direcionada contra qualquer um deles. Nesse 

sentido:

PROCESSUAL CIVIL.  MATÉRIA REPETITIVA.  ART.  543-C DO 
CPC  E  RESOLUÇÃO  STJ  8/2008.  RECURSO 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  AÇÃO 
MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO 
PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.
1. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O  
chamamento ao processo da União com base no art. 77, III,  
do  CPC,  nas  demandas  propostas  contra  os  demais entes  
federativos  responsáveis  para  o  fornecimento  de  
medicamentos  ou  prestação  de  serviços  de  saúde,  não  é  
impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à  
garantia fundamental do cidadão à saúde.
Precedentes do STJ.
2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o  
recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental,  
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes  
federativos,  desde  que  demonstrada  sua  necessidade  e  a 
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impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o  
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade  
para  conferir  efetividade  ao  direito  garantido  pela  
Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a  
devida  prestação  jurisdicional",  razão  por  que  "o  
chamamento  ao  processo  da  União  pelo  Estado  de  Santa  
Catarina  revela-se  medida  meramente  protelatória  que  não  
traz  nenhuma  utilidade  ao  processo,  além  de  atrasar  a  
resolução do feito,  revelando-se meio inconstitucional  para  
evitar  o  acesso  aos  remédios  necessários  para  o  
restabelecimento  da  saúde  da  recorrida"  (RE  607.381  AgR,  
Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011).
Caso concreto 
3.  Na  hipótese  dos  autos,  o  acórdão  recorrido  negou  o  
chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o  
entendimento aqui fixado.
4. Recurso Especial  não provido. Acórdão submetido ao regime 
do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.
(STJ  -  REsp  1203244/SC,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014).

Assim,  se  a  União,  os  Estados  e  os  Municípios  são  solidariamente 

responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes, não há que se 

falar em ilegitimidade do ora suplicante.

Dessa forma, não há que se falar que esta Corte de Justiça se olvidou de 

analisar a questão posta em juízo, inexistindo qualquer vício de julgamento.

Assim,  não  existindo  qualquer  razoabilidade  nas  alegações  da  parte 

irresignante, a rejeição aos presentes aclaratórios é medida que se impõe. 

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo. Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão o Procurador de Justiça, Amadeus Lopes Ferreira.
Desembargador José Ricardo Porto 
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 12 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 16 de setembro de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04
J/07 R
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