
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2002846-74.2014.815.0000
Origem : Comarca de Belém
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Município de Belém
Advogado   : Marcus Freire
Agravado : Ministério Público do Estado da Paraíba

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  TUTELA  ANTECIPADA  DEFERIDA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  MENOR
ACOMETIDO DE PATOLOGIA. NECESSIDADE DE
USO  CONTINUADO  DA  MEDICAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA
FEDERAÇÃO  EM  RELAÇÃO  À  MANUTENÇÃO
DA  SAÚDE  PÚBLICA.  DEVER  DO  PODER
PÚBLICO.  SEQUESTRO  DE  VERBAS  PÚBLICAS
PARA  FINS  DE  EFETIVAÇÃO  DA
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À
SAÚDE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  196,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO.
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- Diante da solidariedade estampada na Constituição
da  República  Federativa  do  Brasil,  incumbe  aos
Municípios,  aos  Estados-membros  e  à  União  a
obrigação  de  zelar  pelas  condições  de  saúde  da
população, sobretudo, a carente. 

- Sendo o direito à vida norma emanada diretamente
do  texto  constitucional  e  de  caráter  auto-aplicável,
independe  de  previsão  orçamentária  e  o  seu
desatendimento  ou  o  atendimento  de  modo  a  não
garantir  o  fornecimento  de  medicamentos  viola  o
conjunto de normas dispostas constitucionalmente e
na legislação infraconstitucional.

-  “O entendimento jurisprudencial  sedimentado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de ser legítimo o bloqueio de verbas públicas para o
fim de  garantir  o  fornecimento  de  medicamento  à
pessoa que dele necessite, quando houver o risco de
grave  comprometimento  da  saúde  do
demandante.”(RMS 35.021/GO, Rel.  Ministro Benito
Gonçalves,  Primeiro Turma, julgado em 25/10/2011,
DJe 28/10/2011).

- Restando demonstrada a relevância fundamentação
invocada e residindo o perigo da demora no possível
agravamento  do  estado  de  saúde  do  paciente,
patente  o  preenchimento  do  requisitos  para
deferimento da liminar.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso. 

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  com
pedido de efeito suspensivo, fls. 02/15, interposto pelo Município de Belém contra
decisão, fls. 43/44, proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Belém, que deferiu
o  pedido  liminar  formulado  nos  autos  de Ação  Civil  Pública proposta  pelo
Ministério  Público  da  Paraíba,  agindo  na  defesa  dos  direitos  indisponíveis  de
William  Silva de Melo, de seguinte teor:

ANTE O EXPOSTO, atento aos princípios de Direito
aplicáveis à espécie, defiro a tutela antecipada para,
determinar  ao  Município  de  Belém  que  forneça  o
medicamento,  nos termos requeridos,  no prazo de
cinco dias, sob pena de sequestro de numerário.

Em  suas  razões,  o  recorrente  sustenta  a
impropriedade  da  decisão  agravada,  pugnando,  inicialmente,  pela  atribuição  de
efeito suspensivo ao agravo, alegando, para tanto, ser da União a responsabilidade
de  fornecer  o  medicamento  postulado,  pois  a  responsabilidade  dos  entes  da
federação,  no  que concerne  à  matéria  relativa  à  saúde pública,  é  solidária  e  não
conjunta. Defende a repartição de responsabilidade entre os entes da federação, ao
tempo em que sustenta  competir  aos  Municípios,  de  acordo  com o seu nível  de
vinculação ao Sistema Único de Saúde, as ações básicas e de baixa complexidade ou,
dependendo de  acordo  com os  Estados,  as  de  média  complexidade.  Igualmente,
alega  a  possibilidade  de  prejuízo  de  difícil  reparação,  já  que  a  imposição  do
fornecimento do medicamento pleiteado configuraria constrição ilegal do patrimônio
do Município, o que poderá comprometer o funcionamento da máquina pública.

Liminar indeferida, fls. 50/54.
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Contrarrazões,  fls.  61/64,  sustentando  o  acerto  da
decisão primitiva, ao fundamento de a medicação ser necessária a preservação da
saúde do paciente, ao tempo em que defende a responsabilidade solidária dos entes
federados no que tange à manutenção da saúde pública. 

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino, 67/70, opinou pelo desprovimento do recurso.

Informações não fornecidas pelo Juízo a quo, fl. 79.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Na  hipótese,  em  apreço,  o Município  de  Belém
postula a reforma da decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento da
medicação  Trileptal  600mg,  insumo  do  qual  o  menor  William  Silva  de  Melo
necessita  fazer  uso  contínuo,  haja  vista  apresentar  quadro  recorrente  de  crises
epilépticas.

Em linha de princípio, o Poder Público, em todas as
suas esferas de poder, deve assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta
prioridade, o direito à vida e à saúde, fornecendo gratuitamente o tratamento médico
cuja família não tem condições de custear.

Pois bem. Segundo a Lei nº 8.080/1990 e o art. 23, II,
da Constituição Federal, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal têm
competência comum para “cuidar da saúde e assistência pública”. Logo, os entes da
federação  são  responsáveis  solidariamente  por  matérias  de  grande  interesse  da
coletividade, estando a saúde incluída nesse rol, por ser direito de todos e dever do
Estado, garantido no art. 196, da Carta Magna. 

Agravo de Instrumento nº 2002846-74.2014.815.0000 4



Por conseguinte,  não há entre os Estados-membros
hierarquia ou qualquer tipo de subordinação, mas sim, uma atuação paralela, em que
todos têm obrigações perante a saúde pública. É assim que preleciona o jurista Uadi
Lammêgo Bulos: 

(...)  significa  que  a  União,  os  Estados,  o  Distrito
Federal e os Municípios devem cooperar na execução
de tarefas e objetivos que lhes são correlatos.
Objetiva-se, finalmente, com a competência comum,
que não prevaleça uma entidade sobre a outra. Abre-
se mão da hierarquia em nome da cooperação, tendo
em vista o bem-estar da sociedade. (In. Constituição
Federal Anotada, Saraiva, 2007, ps. 562/563)
 
Por oportuno, acrescenta-se que a responsabilidade

solidária decorrente da competência comum não exige a participação de todos os
entes quando a demanda for interposta apenas contra o Estado. Dessa feita, não pode
a União, o Estado ou o Município se eximir do seu indiscutível dever de assegurar à
assistência  à  saúde  aos  necessitados,  a  fim de redirecionar  o  encargo  para  outra
esfera  estatal,  quando,  na  verdade,  a  competência  se  debruça  sobre  a  obrigação
solidária entre as pessoas jurídicas de direito público interno.

Nesse  sentido,  julgados  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO
DEINSTRUMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  -  SÚMULA  282/STF  -
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  -
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERATIVOS  -  LEGITIMIDADE  PASSIVA  -
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AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  2821.  Ausência  de
prequestionamento  dos  artigos  6º,  36,  §  2º  da  Lei
8.080/90,  8º  e 15 da LC 101/2000,  e das respectivas
teses, o que atrai a incidência do óbice constante na
Súmula  282/STF.6º368º151012.  Esta  Corte,  em
reiterados  precedentes,  tem  reconhecido  a
responsabilidade  solidária  do  entes  federativos  da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que
concerne à garantia do direito à saúde.  Ainda que
determinado  serviço  seja  prestado  por  uma  das
entidades  federativas,  ou  instituições  a  elas
vinculadas,  nada  impede  que  as  outras  sejam
demandadas,  de  modo  que  todas  elas  (União,
Estados,  Município)  têm,  igualmente,  legitimidade
para  figurarem  no  polo  passivo  em  causas  que
versem  sobre  o  fornecimento  de  medicamentos.4.
Agravo regimental  não provido.  (AgRg no Agravo
de  instrumento  nº  909.927-PE  (2007/0152699-3),
Relatora:  Ministra  Diva  Malerbi,  desembargadora
convocada  TR3ª  região,  2ª  Turma,  Julgado  em:
21/02/2013,) - grifei.

Também,

ADMINISTRATIVO.  SISTEMA  ÚNICO  DE
SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  FEDERATIVOS.  LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. VIOLAÇÃO
DO  ART.  273  DO  CPC.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  Inexiste
óbice ao julgamento do recurso, uma vez que o RESP
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1.144.382/al, submetido ao regime representativo da
controvérsia,  foi  desafetado  em  12.12.2012.  2.
Ademais,  conforme  orientação  firmada  na  qo  no
RESP 1.002.932/sp, não é necessário que a primeira
seção do Superior Tribunal de justiça paralise análise
de matéria que vem sendo enfrentada pelo Supremo
Tribunal  Federal,  com  repercussão  geral. 3.  O
funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de
responsabilidade  solidária  da  união,  estados-
membros  e  municípios,  de  modo  que  qualquer
destas entidades tem legitimidade ad causam para
figurar no polo passivo de demanda que objetive a
garantia  do  acesso  à  medicação  para  pessoas
desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do
STJ. 4. O tribunal de origem se reportou à prova dos
autos para considerar preenchidos os requisitos do
art. 273 do CPC. Consignou: "(...) analisando o caso
dos autos, observo que o deferimento da antecipação
de  tutela  determinando  o  fornecimento  do
medicamento necessário ao tratamento de saúde da
parte  autora,  é  medida  que  se  impõe,  em face  da
condição de saúde da mesma, e que, ao contrário, o
seu  indeferimento,  este  sim,  poderia  causar  dano
irreparável,  ou de difícil  reparação".  A reforma do
acórdão que deferiu a antecipação da tutela, no caso
concreto,  demanda  incursão  no  acervo  fático-
probatório,  o  que  atrai  a  incidência  da  Súmula  nº
7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-
Ag 1.227.552;  2009/0163847-2;  Segunda Turma;  Rel.
Min. Herman Benjamin; DJE 24/05/2013; Pág. 1142) -
destaquei.
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Com efeito, todos os entes da federação têm o dever
de  assegurar  aos  administrados  o  efetivo  atendimento  à  saúde  pública,
especialmente, quando o art. 196, da Carta Republicana, estatui ser a saúde direito de
todos  e  dever  do  Estado,  fixando  a  responsabilidade  solidária dos  Estados-
membros, do Distrito Federal, da União e dos Municípios em primar pela consecução
de  políticas  governamentais  úteis  à  manutenção  da  saúde integral  do  indivíduo,
consoante esclarece o aresto a seguir colacionado:

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO.  SERVIÇO  DE  SAÚDE.
DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL A TODOS OS
ENTES  FEDERATIVOS.  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO.  INÚMEROS  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA ORDEM.
As ações e serviços públicos de saúde competem, de
forma solidária, à união, estados, Distrito Federal e
municípios.  Logo,  não  há  que  se  falar  em
ilegitimidade passiva da unidade da federação que,
por força do art. 196 da Constituição Federal, tem o
dever de zelar pela saúde pública mediante ações de
proteção e recuperação. É dever do estado prover as
despesas com os medicamentos  de pessoa que não
possui  condições  de  arcar  com  os  valores  sem  se
privar  dos  recursos  indispensáveis  ao  sustento
próprio e da família. Inexiste ofensa à independência
dos  poderes  da  república  quando  o  judiciário  se
manifesta  acerca  de  ato  ilegal  e  ineficiente  do
executivo. “art. 5º na aplicação da Lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum. ”(lei de introdução às normas do direito
brasileiro).  (TJPB;  MS  2001176-35.2013.815.0000;
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Primeira  Seção  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José
Ricardo Porto; DJPB 10/02/2014; Pág. 7) - negritei. 

Nessa ordem de lições,  não obstante as sublevações
trazidas pelo agravante, infere-se que a suspensão dos efeitos da decisão a quo é por
demais gravosa, pois, de um lado, confronta-se o dispêndio financeiro por parte do
ente municipal no fornecimento do medicamento postulado, e, por outro lado, o bem
jurídico tutelado é o direito à vida e à saúde. E, no caso em epígrafe, por tratar-se de
menor  portador  de  epilepsia,  frente  às   recorrentes  crises  epilépticas  noticiadas,
necessita o paciente, urgentemente, da medicação prescrita pelo médico para obter
uma melhor resposta ao seu tratamento.

Então, entre proteger a inviolabilidade do direito à
vida e à saúde, qualificado como direito subjetivo inalienável, garantido a todos pela
própria  Lei  Maior  (art.  5º,  caput, e  art.  196),  ou  fazer  prevalecer,  contra  essa
prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo -
uma vez configurado esse dilema - por razões de ordem ético-jurídica caber ao Poder
Judiciário  possui  uma  só  e  possível  opção:  aquela  que  privilegia  o  respeito
indeclinável  à  vida  e  à  saúde  humana,  máxime  diante  do  Princípio  da
Proporcionalidade, na vertente do interesse preponderante.

Pertinente  à  determinação  de  sequestro  de  verbas
públicas,  em  caso  de  descumprimento  da  decisão  hostilizada,  igualmente,  não
merece reforma o  decisum. Isso porque,  considerando a necessidade do tratamento
médico indicado pelo profissional de saúde, bem como a possibilidade de risco grave
a saúde do enfermo, cabível o bloqueio da verba pública para fins de garantia do
fornecimento do insumo, já que “O entendimento jurisprudencial sedimentado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser legítimo o bloqueio de
verbas públicas para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que
dele  necessite,  quando  houver  o  risco  de  grave  comprometimento  da  saúde  do
demandante.”(RMS  35.021/GO,  Rel.  Ministro  Benito  Gonçalves,  Primeiro  Turma,
julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011).
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Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria
do agravo de instrumento, vislumbro relevante fundamentação, residindo o fundado
receio de dano irreparável  no possível agravamento do estado de saúde do paciente
devido a não utilização do medicamento indicado pelo profissional de saúde, bem
ainda na provável irreversibilidade do dano.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É como VOTO.

Presidiu  o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                   Relator
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