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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA 
DEFERIDA.  IRRESIGNAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS 
ENTES PÚBLICOS. ART.  23,  II,  DA CF.  DIREITO 
QUE NÃO PODE SER COMPROMETIDO EM SEU 
NÚCLEO  ESSENCIAL.  GARANTIA 
CONSTITUCIONAL  À  VIDA  E  À  SAÚDE. 
SEGUIMENTO NEGADO AO AGRAVO.

– O fato de existir  competência solidária entre 
os entes federativos,  não  implica  afirmar  que  os 
custos do procedimento devem ser rateados pelos 
entes  públicos.  Tal  entendimento  apenas  serviria 
para  retardar  o  fornecimento  do medicamento.  No 
caso em tela, pode a pessoa acometida de doença 
exigir  medicamentos/tratamentos  médicos  de 
qualquer um dos entes públicos.

[…] segundo a Carta Magna, 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” 

-        Não prospera a alegação de inexistência de 
previsão orçamentária, dado que é a própria Carta 
Constitucional que impõe o dever de proceder à 
reserva de verbas públicas para atender a demanda 
referente à saúde da população, descabendo 
sustentar a ausência de destinação de recursos para 
fugir à responsabilidade constitucionalmente 
estabelecida.  
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Vistos, etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito 

suspensivo interposto pelo Município de Cajazeiras contra a decisão proferida 

pelo Juiz da  4ª Vara da Comarca de Cajazeiras que, nos autos da Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado, concedeu, liminarmente, o 

pedido de fornecimento do medicamento solicitado (DIACEREÍNA).

Em suma, aduz o Agravante que a medida deve ser revista, 

conquanto latente a impossibilidade da edilidade em arcar com os dispêndios 

inerentes ao fornecimentos do medicamento da paciente.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo a fim de q 

suspender a decisão de primeiro grau, para que não haja prejuizo ao erário 

público.

É o relatório. 

DECIDO

Exsurge dos autos que a paciente é vítima de OSTEOARTRITE 

e  que,  por  esta  razão,  necessita  da  medicação  DIACEREÍNA,  na  forma 

prescrita pelo profissional médico às fls. 19/20 dos autos.

Convencendo-se  da  verossimilhança  das  alegações,  ante  a 

existência de prova inequívoca, além do fundado receio de dano irreparável à 

saúde da paciente, o Juiz antecipou os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial.

Pois  bem.  Segundo  o  art.  196  da  Constituição  Federal,  “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". 

Mais adiante, a Constituição Federal, no seu art. 198, consigna 
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que “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: [..] II - atendimento integral, com prioridade para atividades  

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...] § 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".

Nesse  passo,  entendo  que  a  pretensão  veiculada  contra  o 

Município se legitima  , posto que o  cidadão  pode  exigir  de  qualquer um 

deles, 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'.

Acerca da matéria, proclama a jurisprudência:

“(...) 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)

Deste  modo,  entendo  que  a  pretensão  veiculada  contra  o 

Município se legitima na medida em que se está exigindo deste o cumprimento 

de uma obrigação imposta pela Constituição.

Por  fim,  ainda,  importante  destacar,  que  não  prospera  a 

alegação de inexistência de previsão orçamentária, dado que é a própria Carta 

Constitucional que impõe o dever de proceder à reserva de verbas públicas 
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para  atender  a  demanda  referente  à  saúde  da  população,  descabendo 

sustentar a ausência de destinação de recursos para fugir à responsabilidade 

constitucionalmente estabelecida. O aparente conflito entre o direito individual 

da parte Recorrida de receber o medicamento de que necessita e o interesse 

público de se atender aos cronogramas orçamentários poderia ser facilmente 

dirimido  pela  Administração  Municipal,  mediante  uma  melhor  alocação  dos 

recursos públicos para suprir as necessidades emergenciais e, até certo ponto 

previsíveis, haja vista a inoperância estatal em diversas áreas sociais, dentre 

elas, a saúde e a educação.

Logo,  não vejo razões para alterar a decisão, pois,  em lado 

oposto aos argumentos nela exarados, está o maior bem do ser humano: a 

vida. 

Destarte, existindo orientação sedimentada no órgão colegiado 

deste Tribunal quanto ao tema em desate, nada obsta que o julgador aprecie, 

desde logo, a presente demanda, uma vez que, em observância ao princípio da 

prestação  jurisdicional  equivalente,  o  Relator,  por  economia  e  celeridade 

processual,  fornece à parte  recorrente a mesma prestação jurisdicional  que 

seria dada se tal demanda fosse julgada pelo órgão fracionário.

A par dessas considerações, com fulcro no art. 557 do CPC, 

NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

P.I.

João Pessoa, ___ de setembro de 2014.

  

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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