
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000102-53.2015.8.15.0341.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de São João do Cariri. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AUTOR: Íris Maria Félix Alves.
DEFENSOR: Felisbela Martins de Oliveira (OAB/PB nº. 6.166).
RÉU: Município de São João do Cariri.

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REMESSA  NECESSÁRIA.
DIREITO À SAÚDE.  PREVISÃO CONSTITUCIONAL DEVER DO ESTADO.
ACESSO  UNIVERSAL  E  IGUALITÁRIO.  PRECEDENTES  DO  STF.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, cabendo-lhe garantir  o
acesso universal e igualitário  às ações e  serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, nos termos do art. 196, da Constituição Federal.

VISTO, relatado e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à  Remessa
Necessária,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  n.º  0000102-
53.2015.8.15.0341,  proposta por Íris Maria Félix Alves em desfavor do Município
de São João do Cariri.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator, em  conhecer  da  Remessa  Necessária  e  lhe
negar provimento.

VOTO.

O Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Cariri proferiu Sentença,
f. 44/46-v, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Íris Maria Félix
Alves em desfavor do Município de São João do Cariri, que julgou procedente o
pedido, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela,  condenado a Edilidade ao
fornecimento do medicamento Aristab 15mg, na dosagem de um comprimido de
1000mg por dia, enquanto durar o tratamento prescrito pelo médico que acompanha
a Autora, f. 16/17, submetendo a Decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Não houve interposição de Recurso, Certidão f. 57.



Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os requisitos legais impositivos, nos termos do art. 176 a 181, do Código de Processo
Civil.

É o Relatório.

Conheço da Remessa Necessária, porquanto configurada a hipótese disposta
no Art. 475, I, do CPC/731, conforme Enunciado Administrativo nº. 02 do Superior
Tribunal de Justiça2.

Consoante expressa determinação constitucional, a saúde é direito de todos e
dever inafastável do Estado, cabendo-lhe garantir o acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196,
da Constituição Federal.

Segundo atestado no Laudo Médico de f.  16, a Autora possui alucinações
auditivas  (CID 10  R44.0),  necessitando,  com urgência,  do  uso  do  medicamento
Aristab 15mg, consoante o Receituário de f. 17. 

O  Supremo  Tribunal  Federal3 entende  que  incumbe  ao  Poder  Judiciário
compelir a Administração Pública a fornecer a medicação necessária ao tratamento
de  enfermidade  de  cidadão  necessitado,  sem  que  isso  importe  em  violação  ao
princípio  da  separação  dos  Poderes  ou  à  autonomia  administrativa,  porquanto  o
acesso universal e igualitário à saúde é um direito constitucionalmente reconhecido.

A  Autora  alega  não  possuir  condições  financeiras  para  adquirir  o
medicamento prescrito, pelo que,. diante da negativa do Réu em fornecê-lo, f. 27,
demonstra-se imperativa a intervenção do Poder Judiciário para garantia do direito
social  a  ela  reconhecido,  embasado  nas  argumentações  fáticas  e  jurídicas  acima
expostas.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária, nego-lhe provimento. 

É o voto. 

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.

1 CPC/73, Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; […].

2 Enunciado administrativo nº. 02: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.

3 Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública.  [...]  Violação do
princípio  da  separação  dos  poderes.  Não  ocorrência.  Insuficiência  orçamentária.  Invocação.
Impossibilidade. Precedentes. [...] pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que
a  Administração  pública  adote  medidas  assecuratórias  desse  direito,  reputado  essencial  pela
Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A
Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob
o fundamento da insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido. (STF, RE 658171
AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 01/04/2014, Processo Eletrônico
DJe-079 Divulg. 25-04-2014 Public. 28-04-2014).



Frederico  Martinho da  Nóbrega  Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves  da Silva.
Presente  à  sessão  o Excelentíssimo Procurador  de  Justiça  Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


