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Requerente: MINISTRIO PBLICO

Requerido: ESTADO DO PAR e MUNICIPIO DE SO MIGUEL DO GUAM

SENTENA

I, RELATRIO

Trala-se de AO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo MINISTRIO PBLICO, em favor do menor PAULO
VICÍOR SOARES AZEVEDO, requerendo que o ESTAOO DO PAR e o MUNICIPIO DE SO MIGUEL DO GUAM custeiem o
'.lrnecimênto do 09 (nove) latas mensais do leite NEOCATE, confôrme prescrio mdica, enquanto pêrdurar o diagnstico mdico, tudo

- ,n carter liminar.

Alegou o requerente que a genitora do menor, a Sra. Andria Borges Soâres, relatou que Paulo Victor Soâres Azevedo tinha O1 (um)
ano quando foi descoberto seu quadro clnico, que apresênta o quadro cinico de alergia global, ou seja, possui alergia alimentar e a
medicamentos, têndo sido receitado pela pediatra 09 latas de leite NEOCATE por ms, o qual o nico alimento que esl sendo ingerido
pelo menor.

Requereu que o ESTADO DO PAR e o MUNICIPIO DE SO MIGUEL de íorma solidria, fornecessêm gratuitamente e
inintenuptamentê a dieta especial de leite NEOCATE na quantidade indicada pêlos mdicos competentes (a poca) 09 (nove) latas,
enquanto perdurar o diagnstico mdico.

Juntou documentos s fls. 21l30.

Foi deferida a antecipao de tutela requerida, determinando aos requêridos que Íomecessem no prazo de 24 horas as Og (nove) latas
de leite nêocate, mensalmente, durante o prazo da prescrio mdica, sob pena de multa diria de R$10.000,00 (fls.32133-v).

Petitrio do Municpio de So Miguel do Guam informando que j solicitou a empresa fomecedora a reserva de '10 (dez) latas de leite
mensal (fl.37).

Petitrio do Estâdo do Par requerendo a expedio de certido de intimao da deciso liminar, para fns de agBvo de inslrumento (fl. 66).

Citado, o requerido Estâdo do Par apresentou contestao s fls. 70/84.

--,.etitrio do Estãdo do Par informando a interposio do Agravo de lnstrumênto s Íls 88/101.

A Defênsoria Pblica peticionou informando acerca do descumprimento da deciso liminar pela Secretaria Municipal de Sade e a
necessidade dê adequao dâ quantidade de leite fornecidâ, que passa a ser de 10 (dez) latas, conforme prêscrio mdica (Íls" 103/106).

Em despacho fl. 107 foi determinada intimao do Secretrio de Sade do Municpio para que demonstre o cumprimento da deciso
liminar. O qual se manifestou atravs dê ofcio s fls. 109/110.

Consta fl. 130 e 132, despacho reposicionando a quantidadê de latas de frmula alimentar a ser Íornecida, bem mmo disciplina a
distribuio do Íornecimenlo do leitê pelos requêridos e ainda determinou a intimao da partê autora para se maniÍestar ecerca dos
petiÍios e voltar os ãutos conclusos para sentenâ.

Petitrio do Municpio alegando a desobedincia ao art. 806 do CPC, devido o no aruizamento da ao principal em 30 (trinta) dias. (fl.
135/138).

Despacho fl. '138-v determinando a intimao do l\.4unicpio para apresentar o comprovante de entregâ no prazo de 05 (cinco) dias,

Petitrio do Ministrio Pblico requerendo que os demandados sejam intimados a comprovar o cumprimento da obrigao em 24h e na
hiptese de no ser dêmonstrado, r€queÍ o bloqueio de valores (fls. 1411143).

Em deciso s fls. 148/149 deierminou-se que fosse intimada a paÍe autora para apresentar 03 (trs)
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oramentos do custo de cada lata de leite neocatê, intimasse, pessoalmente, os Secretrios de Sâdê do l\runicpio ê do Estâdo, para
que demonstÍem o cumprimento das decises liminares, sob pena dê imposio da multa diria de R$10.000,00 para caso de eventual
descumprimento, a imposio de pagamento dos custos da prestao devida ao representado, pelo prazo de 0í (um) ano, tudo a ser
executado mediante o bloqueio de bens dos entes federados, remessa de cpiâs dos autos ao Ministrio Pblico pâra fins de apurao de
responsabilidade dos gestorês por ato de improbidade administrativa, requisio autoridadê policialda instaurao do competente
inqurito parâ Íins dê âpurao do crime d6 desobedincia e a inümao dos requeÍidos dâ pÍesente deciso e para indicâr e justiÍicar as
provas que porventura pretendem produzir.

Pêtitrio da Defensoria Pblica requerendo a execuo do valor da multa aúilrada e o sequestro de verba pblica e a intimao pessoal dos
Sêcretrios de Sade do Municpio e do Estado parâ cumprimento da liminar (fls. 155/'156).

oêtitrio do Municpio informando quê est cumprindo com a obrigao de íornec€r o Leite Neocâtê Advance no quantitativo dê 10 (dez)
_ ,tas mensais, com comprovâo a paíir de novembro de 2015 (fls. 157/163)

Petitrio do Municpio s fls. '164/'167 informando que est cumprindo com a determinao judicial e rêquerendo a possibilidade de
cumprimento do objsto da presente d€manda, atravs dê pagamenlo do valor relativo as latas de leite diretamênte para a conta
corrente da genitora do menor, nos mêses em que a criana estivêr intemada em outro muncipio e a allerao da data limite para o
fornecimento da alimentao supleÍnentar paÍa o dia í0 diâ til.

O Ministrio Pblico na eventualidade de ainda nô est comprovado nos autos o cumprimento da obrigao pelos entês demandados, sêja
determinado imediâtamenle o bloqueio da conta conenle dos entes pblicos (fl.200).

Despacho de mero expediente fl.201.

Certido fl. 210 informando que no h regislro/comunicao/notcia acerca do cumpÍimento das decises de Í1. 148/149 por parte do Êstado
do Par, em que pese o mesmo ter sido intimado, conforme fl. 205.

A Defensoria Pblica em virtude do Estado no ter cumprido com a deciso judicial de fls. 148/149, requereu a execuo da multa
coercitiva ê o bloqueio de veÍbas pblicas do Estado do Par no importe de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e a expedio
dê alvar judicial (fl. 211).

O Estado do Par em petio fl. 212 inÍorma que o suplemenlo alimentar Íoi adquirido e est disponvel na URE-DOCA e requereu que no
houvesse nênhum tipo dê constrio patrimonial.

êtio do Ministrio Pblico fl. 215 requerendo a juniada do termo dê declaraes da reprêsentantê legal e olcio expedido SESPA a fim
.--{e informar este iuzo sobre as providncias adotadas em relao âo equvoco cometido por parte do Estado na entregâ das lâtas.

Deciso s Íls. 2241225 deletminando a intimâo do Estado do Par para que no prazo de 48 horas d o devido cumpdmento as decises de
fls, 3233, 130 e 132, sob pena de incidncia da multa j arbitÍada e âo pagamento dos custos da prestao devida ao representado
estabelecido em deciso de Í1. 148/149, em seu item 2, com o consequente bloqueio de numenios do Estâdo do Par, bem como para
que esclarea o equvoco oconido na entrega do leite e esclarecer o fato de no estar entregando as latas de leite diÍetamênte a
geniiora do menor.

A Defensoria Pblica ratiÍicou o pedido de bloqueio de verba pblica e informou o atual valor da lata de leite (Í1. 226).

O Estado do Par peticionou mencionando que no fez â aquisio de frmula alimêntar errada, que se a criana passou a âpresentar
restries ao uso da fÍmula alimentar NEOCATE LCP, cabia Íepresentante do menoÍ solicilar o cancelamento do procedimento de
aquisio, que por ter dois pedidos de compra de frmula alimentar apresentados, no possua condies de saber que uma das substnciâs
no era mais utilizadâ (fl. 237).

Em deciso s fls. 24'11250 Íoi realizado o saneamento do feilo, determinando a abertura de prazo para que as part€s se manifestem
âcerca do pedido dê assistncia simples feito pela Defensoriâ Pblica; assim como a intimao pessoal do Rêpresentante do Minislrio
Pblico, para que se manifestê acerca dos pedidos de fls. 37, 70/86, 88/101, l0gl'129 e 164h67i defedu o bloqueio dos ativos
Ílnanceiros do Estado do Par, via BACENJUD, conforme estabelecido em deciso de fls. 148/149, devendo seÍ bloqueado os valorcs
de R$100.000,00 (cem mil reais) e R$22.19B,80 (vinte e dois mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), referente,
respectivamênte, ao vâlor da multa diria aplicadâ pelo descumprimento e ao pâgamento dos custos da prestao devida ao
represeniado, pelo prazo de 01 (um) ano; e majorou a multa diria pelo descumprimenlo para RS20.000,00 (vinte mil reais) e teto de
R$200.000,00 (duzentos mil reâis).
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O Ministrio Pblico em manifestao no se ops quanto a atuao da Defensoria Pblica no feito e nem quanto ao requeído pelo Municpio fl.
164/167, em relao â transfemcia de valores diretâmente para a conta da genitora do menor nos meses em que ele estivesse
internado em outro muncipio e a alterao na data de pagamên'to do 5 dia til pera o 10 dia til em virtude das datas do repassê da Unio
(Íts.2s2l2s4\.

s fls. 255/261 fora apresentada pelo Ministrio Pblico as contranazês ao Agravo de lnstrumento intêrposto pelo Estado do Par.

Despacho fl. 266-v determinândo o bloqueio online dos valores determinados s fls. 2411250 e o cumprimento dos demais itens da
deciso.

aêrtido fl.286 mencionândo a junlada de informao de bloqueio via bacenjud e comprovante Í1.2871290.

--Petio 
requerendo a juntada do instrumento de mandado s fls.2911292, proiocolado em referncia ao Processo n 0002157-

57.2013.8.14.0055.

s fls. 293/296 consta petio em favoÍ do menor informando que a represenlao processual ser feita por advogado particular e que a
Dêfensoria Pblica poder parlicipar do processo em assistncia simples e a requerendo a expedio de alvar.iudicial em nome da genitora
do menor e outro êm favor da patrona.

Vieram-me os autos conclusos.

o relatrio, Decido,

II. PRELIIVINARMENTE

A respeilo da preliminar de ilegitimidâde passiva e incompetncia absoluta da Justia Estadual alegada pelo Estado do PaÍ, entendo
que no lhe assiste razo, visto que todos os entes federativos so responsveis pelo tratamento plêiteado, como preceitua o artigo 196,
caput, dâ Constituio Federal, que dispe que a sade direito de todos e dever do Estado (no sentido amplo).

Nesse sentido. oíenta o artigo 23, ll, da CFl88, ao dispor que competncia comum da Unio, dos Estados, do Distrito Federal ê dos
l\runicpios o atendimento s quêstes de sade e assistnciã pblica- Logo, qualquêr dos entês federâdos pode Íigurar, sozinho ou em
'isconsrcio facultâtivo, no polo pâssivo de demândas desta natureza.

Ressalto que a questo da ilegitimidade passiva nos processos em que se pretende o fornecimento de medicamentos j Íoi inmeras
vezes enfrentada e decidida pelo Tribunal de Justia, reconhecendo-se â legitimidade pâssiva solidria de todos os entes da Íedêrao,
conformê preceitua a Constituio Fedêral.

Por isso, eventual discusso acerca da diviso de rêsponsabilidade eniÍe Estado, Municpio e Unio rêpaesenla uma questo meramente
âdministrativa a ser debatida e apreciada unicamente entre os prprios entes Federativos, no podendo o particular ter limitado seu
direito sadê por ato da Administrao Pblica.

Tal entendimento, quâlseja, que a Íepartio de compêtnciâ no Sistema nico de Sade no afasta â responsabilidade solidria dos entes
pblicos, permanecê sendo majoritariâmente âdotâdos, do que so exemplos os julgados cuiâs emenlas coiaciono a seguir:

REEXAME NECESSRIO E APELAES CVEIS- CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGIÍIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO
PAR E DO MUNICPIO DE ANANINDEUA. DÉNUNCIAO DA LIDE. AFASTADAS. MRITO. DIREITO SADE. DEVER DO ESTADO E
DO MUNICPIO. OBRIGAO SOLIDRIA ENTRE OS ENTES FEDEMTIVOS, TRATAMENTO MDICO INDISPENSVEL SADE DO
AUTOR. APELAES CVEIS IMPROVIDAS, EM REEXAME NECESSRIO, SENTENA, MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
DECISO UNNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual no retroagiÍ, de maneira que devêm
ser respêitados os atos processuais e âs situaes jurdicas consolidadas sob a vigncia da lei Íevogada. Dessê modo, ho de ser
aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasio da publicao e da intimao da dêciso apelada. PRELIMINARES 2.
llegitimidadê Passiva do Estado e do Municpio. A sade responsâbilidade do Estado que, êm seu sêntido amplo, compÍeende todos
entes federados (Unio, Estado e Municpios, alm do Distrito Federal), no havendo falar em fatiamênto de atíbuies quãndo se trata da
prestao dessa garântia constitucional. 3.
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Se o Estado do Parj crompe o polo passivo dã demanda, mostra-se descâbida providncia visando denunci-lo lide. MRITO 4. O direito
sade, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qualse sustenta a Federao, o que levou o

legislador constituinte a estabelecer um sistema nico e integrado por todos os entes federados, cada um defltro de sua esÍera de
atribuio, para administrJo e execut-lo, seja de forma direta ou por intêrmdio de têrceiros. 5. lmpende assinalar a existncia de expressa
disposio constitucional sobre o dever de participao dos entes federados no Íinanciamento do Sistema nico de Sade, nos termos do
art. 198, pârgrafo nico. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Municpio, do Estâdo e da Unio Federal, no que pertinente
obÍigao para viabilizaÍ o tratamento de sade dos que dele necessitam. 6. Apelaes Cveis improvidas. Em reexame nêcessrio, sentena
manlida êm lodos os seus termos. (2016.03037394-58, 162.662, Rel. ROBERTO GONCALVES OE MOURA, rgo JulgadoÍ 2 CMARA
CVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-08-01)

DIREITO SADE. AO CIVIL PBLICA, LEGITIMIDADE DO MINISTRIO PBLICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PBLICOS,
ãRECEDENTES. NO COMPROMÉTIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DFO MUNICPIO. 1. A ordem constitucionâl vigente,
-rm seu art. 196, consagra o direito sade como dever do Estado, que dever, por mêio de polticas sociais e econmicas, propiciar aos
necessitados no "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eÍlcaz, capaz de ofettar ao enfermo maior dignidade e
menor soÍrimento. 2. Em se tratando de direito sade, direito de ndole fundamental, no pairam dvidas quanto legitimidade ministerial
parâ sua defesa. 3. Solidariedade passjva dos entes pblicos na prestao do direilo sade. Efetividade. Preced€ntes.4. A imposio da
obrigao de custear q lratamento da paciente no acarretaria desequilbrio Íinanceiío e nem viola o princpio da reserva do possvel. 5.
Apelao Cvelque sê conhece e nega provimento. Reexame Necessrio que se conÍirma a sêntena, (2016.02901762-39, 162.438, Rel.
l\,1ARlA FILOMENA DÉ ALI\,,|ElDA BUARQUE, rgo Julgador 3 CMARA CVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-
07 -25\

Assim, no h que se falar em ilegitimidade pâssiva e, tampouco êm incompetncia absoluta da Justia Estadual, pois a maúiâ êm questo
de responsabilidade concorrente da Unio, dos Estados e dos Municpios, bastando que um dessês entes preencham o polo passivo
da ao.

No que tange a alegao no Municpio de So Miguel do Guam em petio s fls. 'í 35/138, êm que alega a desobedincia ao, poca, aÍtigo
806, do CPC, devido a inrcia da parte autora em aruizâr o processo principal, verifico que no assiste razo, uma vez que a presente
cautêlar possui cârter sâtisfativo.

Em que pese a medida cautelâr, em regra, possuir natuÍeza instrumental e est vinculada a propositu.a de ao principal no prazo de 30
(trintâ) dias, veriÍica-se hipieses excepcionais em que natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessria a postulao de
pedido em carte[ principal.

Dessa forma, considerando quê a presente cautelar possui carteÍ sãtisÍativo, no h que se falaÍ em propositura dê ao principal, visto

_ 
,ue o nico objetivo da presente demânda o fornecimênto do suplemento alimentar por parte dos requeridos.

Este um entendimento adotado pelo Tribunal de Justia do Estado do Par e consolidado pelo STJ. Nêslê sertido:

APELAO CVEL ? AO CIVIL PBLICA - TRATAIVENTO MDICO FORA DO DOMICLIO ? INÍERNAO IMEDIATA. CUSTEIO DAS
DESPESAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. LIMINAR CONCEDIDA. PROCEDNCIA DA AO CAUTELAR" RECURSO DO
ESTADO DO PAR. PRELIMINARES DE INADEQUAO DA VIA ELEITA. AO CAUTELAR. N4EDIDA SATISFATIVA. LIMINAR
CONCEDIDA. HIPTESE EXCEPCIONAL. DISPENSA DA PROPOSITURA DA AO PRINCIPAL. PRECEDENÍES. LEGITIMIDADE
DO ESÍADO. RESPONSABILDIADE SOLIDRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAO. COMPETNCIA DA JUSTIA ESTADUAL,
PRLEIMINAR DE PERDA DO OBJETO NO ACOLHIDA- DIREITO A SADE. IMPOSIO CONSTITUCIONAL. INTELIGNCIA DO ART.
196 DA CARTA MAIOR, SENTENA IVANTIDA-REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, UNAIMIDADE,'I ?. ViA
de rêgra, as medidas cautelares, nos termos dos aÍts. 806 e 808, inciso l, do CPC, esto vinculadas propositura da ao principal.
Entretanto, a jurisprudncia do STJ, considerando a natureza satisfativa da medida câutelaÍ, dispênsa, em casos excepcionais, o
ajuizamento dâ ao principal.2 - inconteste o dever do Estado. representado pelas trs esÍeras dê goveÍno, de promovêr atos
indispensveis concretizao do direito sade do cidado. PoÍtanto, no h que se Íalar em ilegitimidade e incompetncia3 - No h que se Íalar
êm carncia da ao ê perda superveniente do interesse processual, umâ vez que, ântêcipados os efeitos da tutela, subsiste a

necessidade e a utilidade do provimento final a ím de consolidar a obrigao estâtal determinâda no provimento antecipatrio.4 - No
mrito, deverdo Êstado, luzdo artigo 196 da CF/88, prover os meios necessrios ao pleno exerccio do direito sade, inserindo-se o
tratamento fora de domiclio como uma das verientes a atender a finalidade da norma.5 ? Apelao cvel conhecida e desprovida.
(2017.02098676-59, 175.365, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, rgo Julgador 1 TURMA DE DIREITO PBLICO, Julgado em 2017-05-
22, Publicado em 2017-05-24)[grifei].

Emitido em: 19l$6l2A1a 09.22.20
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AGRAVO INTERNO NO AGFIAVO EM RECURSO ESPECIAL, OMISSO. SMULA N 284ISTF. AO CAUTELAR. NATUREZA
SATISFATIVA. AJUIZAMENTO DA AO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. SMULA N 83/STJ.1. O recurso especial que indica viotao
do artigo 535 do Cdigo de Processo Civil de '1973, mas traz somente alegao genrica de negativa de prestao iurisdicional deficiente
em sua fundamentao, o que âtraio bice da Smula n 284 do Suprêmo Tribunal Fedeía|.2. A natureza satisfâtiva da medida cautêlar
torna desnecessria 

" 
postulao de pedido em carter principal. Smula n 83/STJ-3. Agravo intemo no provido.(Aglnt no AREsp

915-586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,.iulgado em 22111120'16, DJe 29/'1 1/2016)[grifei].

Porlanto, afastada a necessidade de propositura da ao principal referente a presentê demanda.

III. FUNDAMENTAO

\ causa 6st madura para.iulgamento, na forma do artigo 355, inciso l, do Cdigo de Processo Civil, porquanto a questo dê mrito
.- êrsada nos autos de fato e de direito, todavia no h necessidade da pÍoduo de outras provas.

Primeiramente, compulsando detidamente os autos, verifico que o requerido Municpio de So Migueldo Guam, citado, quedou-se
inêrte com a aprêsentao de defesa, razo pela qual dêcreto a sua revelia. sem os efeitos mateÍiais, por sê tratar de Fazenda pblica e,
portanto dirêito indisponvel, artigo 342, tl, CPC.

No mrito, as normas constitucionais asseguram populao, por parte do Poder Pblico, â assislncia inlegral sade, por meio da efetivao
de polticas sociais pblicas que lhe permita o desenvolvimento sadio e haÍmonioso, êm condies dignas dê existncia e os meios
necessrios a seu traiamento. habilitao ou reabilitao.

Oportuno destacar que o Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, por ocasio do julgamento do Al 81724'llRS
üulgado em 30.09.20'10), insurgncia interposta pelo Eslado do Rio Grande do Sul, maniÍestou que consolidou-se a jurispÍudncia desta
Corte no senüdo de que, embora o art- 196 dâ Constituio de 1988 tÍâga norma de carter progÍamtico, o Estado no pode furtâr-se do
deveÍ de propiciar os meios necessrios ao gozo do direito sade poÍ todos os cidados. Se uma pessoa necessiia, para garantir o seu
direito vida, de medicamento quê no esteja na lista daqueles oÍerecidos gratuitamente pelas farmcias pblicas, dever sólidrio da Unio,
do estado e do municpio fornec-lo. Nesse sentido, Al 396.973 (rel. min. Celso de Mêllo, DJ 30.04.2003), RE 297.276 Gel. min. Cezar
Peluso, DJ 17.1 1.2004) e Al 468.961 (ret. min. Cetso de Meflo, DJ 05.05.2004) [grifei].

No calha, portanto, a tese de inexistncia de dlrêito subjetivo sâde e de impossibilidade de atendimento, por parte do Estado do Par,
de casos individualizados, na medida em que a pretenso da paÍte autora est devidamenle fundamentada nos aÍts. 196 e 227, ambos
da Constituio Fêdêrâl

\ direito sade, como consectío naturaldo direito vida, âssegurado com absoluta prioridade pela Constituio Federal em seu art.

-Í96, reproduzido â seguir:

Art. 196 - A sâde direito de todos e dever do Estado, gaEntido mêdiante polücas sociais e ecunmicas que visem reduo do risco de
doena e de outros agrâvos e âo acesso universal e igualitrio s aes e servios parâ sua promoo, proteo e recuperao.

Assim, havendo previso constitucional e legal expressa a respeito, no subsiste a alegag de que no h direito subjêtivo ao foÍnecimento
de tratamento mdico.

No se sustênta o argumento, por demais combalido, de que o direilo sade decorre de norma programtica, caÍecêndo de
regulamentao. Como cedio, a Constituio Federal, êm seu art.5, 1, dispe que as normas deinidoras de direitos e garantiâs
Íundamêntais tem aplicao imêdiâla.

Dessa forma, incontroversa a necessidade do tratamento, sobretudo diante da absoluta prioridade devotâda a demandas que
envolvam a sade, de acordo com o art. 227 da Constituio Federal.

Quanto ao mencionado princpio da reseÍva do possvel, muito embora o Podêr Judicirio no possa fechâr os olhos s restÍies
Íinanceiras e oramentrias dos entes pblicos, existem situaes de risco que merecêm a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o
estabelecimento de crjtrios para o deferimento de pedidos c,omo o dos autos, a Íim de no sobrêcarregâr o oÍamento pblico. A
gravidade da situao, assim como as necessidades do paciente esto êvidentes nos aulos, com base em laudos subscritos por mdico
especialista dando conta da gravidade dê sua doena e da urgncia do tratamento de sade, devendo a tutela de seus interesses se dar,
pois, com mximâ píioídade,
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Quanto a alegao por parte do Estado do Par que a Írmula alimentar NEICATE no consta de nenhum dos progÍamas de dispensao de
medicamentos ou outro programa de sade, havêndo a necessidadê de rêâlizao de peÍcia mdica, no merêce prosperar, visto que em
ateno ao princpio da dignidade dâ pessoa humana, nenhum cidado dever sofrer qualquer ato que atente contra a sua sade, sendo
que tal garantia abrange, inclusive, o direito ao recebimento do pleiteado alimento especial, desde que prescritos por proÍissional
mdico habililado, sendo, a princpio, dispensvel a realizâo da peÍcia mdica.

VeriÍica-se que a necessidade premente e inadivel do paciente deve ser avaliada pela concretude de seu histrico de sade. conformê
especica avaliao e prescÍio mdica, as quais j foram exaustivamente realizadas, e no dê acordo comum ao rol abstratamente previsio.
Alm disso, no caso concreto, no se est diante dê tratamênto experimentâl ou alternativo, mas amparado pela cincia mdica atual.

,REEXAME NECESSRIO. MANDADO DE SEGURANA. FORNECIMENTO DE SUPLÊMENTO ALIMENTAR A MENOR DÊ IDADE
AUTISTA. SUPLEMENTO NEOCATE ADVANCED.NECESSIDADE E HIPOSSUFICINCIA COMPROVADAS. DIREITO
:UNDAMENTAL SADE ASSEGURADO NO ART. 196 DA CONSTITUIO. PROTOCOLOS CLNICOS E DIREÍRIZES

TERAPEUTICAS QUE NO PODEM SE SOBREPUJAR AO DIREITO SADE DO CIDADO. SENTENA MANTIDA EI\,{ REEXAMÉ
NECESSRIO." (TJPR - 5 C. Cvel- RN - 1616742-3 - Regio Metropolitana de MaÍing - Foro Centralde Maring - Rel.: Carlos Mansur
Arida - Unnime - J. 21.O3.2O17) "

Sob esse prisma, no h violao de tais princpios, dado que a pÍpria Constituio que impe aos entes federados o dever de pÍoceder
reserva de verbas pblicas para atendimento das demandas refelentês sade da populao.

No câso em comento, a obrjgao de fazer, podendo o magistrâdo, com base no artigo 461, 5, do Cdigo dê Processo Civil, deteÍminar
a realizao das medidas necessrias para o cumpÍimento da tutela especÍica, garantindo o resultâdo prtico da demanda, equivalente ao
adimplemênto (fornecimento de alimento especial - leite neocate), de maneira a garantir a sobrevivncia digna do paciênte, sob pena
de tornar-se incua a medida.

Em se tratando de ao que buscâ o foÍnecimento de tratamento mdico e, tendo em vista, a imprescindibilidade da medida, entendo
que os documentos juntados pelo autor com sua lnicial e ao longo da demanda demonstram cabalmente as seguintes sifuaes: 1. O
paciente acometido dê molstia grave (fl. 24); 2. Diante desta molstia imprescindvel o Íornecimento do leite neocate (fl.25); 3. O
paciente no tem condies de custêar o tratamento, sêm que talfato preiudique sobÍêmaneira seu oramento familiar.

Vejamos o que diz a jurisprudncia sobre o assunto:

EMENTA:APELAO CVEL. AO CIVIL PBLICA. ALERGIA ALIMENTAR. FORNECIMENTO DA FR[,|ULA DE AMINOCIDOS LIVRES ?

NEOCATE. DIREITO FUNDAMENTAL SADE ASSEGUMDO NA CONSTITUIO FEDERAL E ESTATUTO DA CRIANA E DO
DOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. FORNECIMENTO

-JE SUPLEMENTO ALII.4ENTAR INDISPENSVEL SADE DO MENOR INTERESSADO.NECESSIDADE COMPROVADA NOS
AUTOS. ALEGAO DE AUSNCIA DE PREVISO ORAMENTRIA. AFASTADA. APELAO CONHECIDA E NO PROVIDA. REEXAME
NECESSRIO CONHECIDO DE OFCIO. SENTENA ILQUIDA- SMUTAS 325 E 490 DO STJ. MANUTENO DA SENTENA EI,4 TODOS
OS SEUS TERMOS. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.í. Apelao CvêI. O direito sade assegu.ado pela
Constituio Federal em seu art. 196. A responsabilidade do poder pblico pela promoo eÍetiva da sade da criana e do adolescente, est
disposta no aÍt. 277 da CF/88 e âÍts. 7 e 1 1, 2, do Estatuto da Criana e do Adolescente.2. Responsabilidade solidria da Unio, dos
Estados e dos Municpios, assim, qualqueÍ um desses entes têm legitimidade ad causam para ÍiguraÍ no polo passivo dê demanda
que objetivâ a garânlia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamenio de sade. Precêdentes do STF e STJ.3. O laudo mdico
de fl. 32 laxativo ao afirmar que a criana, portadora de Alergia Alimentar (ClD T78.'1), necessita fazer uso da Frmula de Aminocidos
Livres ? Neocate (7 latas por ms) pelo perodo de trs meses, pois apresenta diarreia e perda ponderal quândo no recebe a dieta
adequada.4. Alegâo dê ausncia de previso oramentria. Afastada. Aíirmaes Genricas por parte do Ente l\.4unicipal. Ademais, no est
sendo dêterminando a implementao de uma poltica pblica diversa da que j deve ser adotada pelo Municpio em casos semelhantes.S.
Apêlâo conhêcidâ e no provida.T. Reêxame Necessrio conhecido dê Ofcio. Sentena llquida. Smulas 325 e 490 do SÍJ. Manuteno da
sentena pelos mesmos fundamentos apresentados no Apelo.8. Reexame Necessrio conhecido e improvido.g. unanimidade.
(2017.02694392-39, '177.522, ReL MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, rgo Julgador 1 TURI\,A DE DIREITO PBLICO, Julgado em
20 17 -06-26, Publicado em 201 7-06-30).

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conÍirmo os efeitos da tutela anlecipada outroÍa deferida e julgo procedente o pleito do autor para condenar o
ESTADO DO PAR e o MUNICPIO DE SO MIGUEL DO GUAI\.'| na obrigao de fazer descritâ na inicial e
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rêposicionada Í1. 130, quâl seja, custear o fornocimênto de 10 (DÉZ) latas do LEITE NEOCATE ADVANCÊ (fl. 145) ao paciente
PAULO VITOR SOARES DE MEVEDO, sêndo pelo ESTADO DO PAR nos meses mpares at o dia 05 (cinco) de cada ms ou dia
imediatamente anteíior em caso de Íecair em Íinal de semana ou feÍiado, e ao MUNICPIO DE SO MIGUEL DO GUAM nos meses
pares, at o 10 dia til de cada ms ou dia imediatamente antêrior êm caso de recair em final de semana ou feriado e nos meses em que
o paciênte estiver em tratâmento em outra localidade. A obÍigao deveÍ ser cumprida por meio do pagâmento relativo aos valores das
latas de lêite, sendo transferido diretamente paã a conta conente da genitora do pâciente, que dever prestar contas. Os requeridos
devero cumprir a obÍigao enquanto perduraÍ o seu tratamento e na medida em que houver recomendao mdica, sob pena de
pagamento dê multa diria no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Expea-se o alvar dos valorês bloquêados, em determinao da deciso de ís. 2411250, a saber os valores de R$22.'198,80 (vinte e dois
mil cento ê noventa ê oito reais e oitenta centavos) e de R$100.000,00 (cem mil rêais), observando o requerido pelo patrono dâ partê
aulora tl.243/244.

Por conseguinte, extingo o processo com resoluo do mrito, com base no art. 487, I do Cdigo de Processo Civil.

No obstante vencida â Fazenda Pblica, entendo que no o caso de aplicao do 3 do art.496 do CPC, poÍquanto no consistindo a
condenao em píestao nica, contudo em valor certo sem prazo pr-Íixado, a soma dê doze paÍcelâs @n.292,1 e 2 do CPC) no alcana
o limite I estabelecido.

Assim, em sendo a prestao inferior a 500 salrios mnimos, deixo de submeter a sêntenâ ao duplo grau de jurisdio.

Deixo de condenar em custas e em honorrios advocatcios.

Publique-se, Registre-se e lntime-se.

Sô Miguel do Guam lPA,0511212017.

HORACIO DE MIMNDA LOBATO NETO

Juiz de Direito

Datâ'.2ttto!2o17
-ODER JUDICIRIO

Dâta: t9/08/2016
PODER JUDICIRIO

Tipo: DESPACHo

Tipo: DECTSÃOTNTERLOCUTÓR|A

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DO PAR

SO MIGUEL DO GUAM

VARA NICA

Processo n 000141 8 -21 .2012.8.14.OO55

DESPACHO

l.Proceda-se ao bloqueio online dos valores determinados s fls.2411250.

2.Cumpra-se ainda todos os itens da deciso acima indicada.

sMG, 23i03/2017

HORACIO DE MIRANDA LOBATO NETO

Juiz de Direito
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