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EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO
NO  MUNICÍPIO.  APRESENTAÇÃO,  PELA  AUTORA,  DE  DECLARAÇÃO  DE
RESIDÊNCIA. DOCUMENTO REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
DEVER DO ENTE ESTATAL DE GARANTIR, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO
DE  POLÍTICAS  SOCIAIS  E  ECONÔMICAS  O  ACESSO  UNIVERSAL  E
IGUALITÁRIO  À  SAÚDE,  BEM  COMO  OS  SERVIÇOS  E  MEDIDAS
NECESSÁRIOS  À  SUA  PROMOÇÃO,  PROTEÇÃO  E  RECUPERAÇÃO  (CF,
ART.  196).  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  STF.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO. 

1. A Declaração de Residência firmada nos termos da Lei nº 7.115/83 tem presunção
de veracidade, sendo dispensável a juntada de comprovante de residência no próprio
nome da autora.

2. É dever inafastável do Estado (gênero) o fornecimento de medicamentos, materi-
ais, cirurgias e tratamentos indispensáveis ao tratamento de doença grave.

3. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do STJ. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Oficial n.º 0011257-73.2015.815.0011, em que figuram como Partes Maria Vera dos
Santos Silva, e o Município de Campina Grande.

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

VOTO.

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, f. 57/59, nos autos  da Ação de
Obrigação  de  Fazer  ajuizada  por Maria  Vera  dos  Santos  Silva  em  face  daquele
Município,  que, afastando a alegação do Réu sobre a necessidade de comprovação de
residência  da  Autora,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  determinando  o
fornecimento dos medicamentos  Diovan HCT,  Corastorva,  Insulina Lantus  Solostar,
Trayenta e Forxiga, possibilitando sua substituição, na forma prescrita pelo médico que
acompanha a Autora, submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.



Sem interposição de recurso voluntário, conforme se infere da Certidão de f. 65,
os autos subiram a esta Superior Instância em face do Reexame Necessário. 

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem quais-
quer das hipóteses do art. 178, do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

Conheço  da  Remessa  Necessária,  porquanto  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade.

Este Tribunal de Justiça já decidiu que, existindo nos autos outros elementos
que demonstrem que o autor reside no Município Promovido, é de se afastar a tese de
obrigatoriedade da juntada de comprovante de residência em seu próprio nome1.

1 REEXAME  NECESSÁRIO.  1.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE
RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO.  REJEIÇÃO.  2.  MÉRITO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  DIREITO  FUNDAMENTAL  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE COMPROVADA POR
LAUDO MÉDICO. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS.  OBRIGAÇÃO
DO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, § 1º E 6º, CAPUT, DA CARTA DA
REPÚBLICA. DESPROVIMENTO.
- Existindo nos autos outros elementos atestando que o autor reside no município demandado, é
de se afastar a tese de obrigatoriedade da juntada de comprovante de residência em seu próprio
nome.
- A prestação de saúde pública é responsabilidade que recai solidariamente sobre todos os entes
federativos, REO n. 0023492-09.2014.815.0011 independentemente da hierarquização vigente
no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Assim,  representa  faculdade  da  parte  que  carece  de
fármacos, exames, tratamentos ou serviços de saúde - uma vez comprovada a impossibilidade
de  custeá-los,  por  si  -  escolher  contra  qual  ente  demandará,  de  modo  a  ver  atendida  sua
necessidade.
-  “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.”  (artigo 196 da
Constituição Federal de 1988).
-  Rejeição  da  preliminar  e  desprovimento  do  reexame  necessário  (TJ/PB,  REEXAME
NECESSÁRIO N. 0023492-09.2014.815.0011, Rel. Juiz Tercio Chaves de Moura, julgado em
31/5/2016). 

REMESSA  OFICIAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  A  NECESSITADO.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  COMPROVAÇÃO  DE  RESIDÊNCIA  NO  MUNICÍPIO  DE
CAMPINA  GRANDE.  DOCUMENTOS  SUFICIENTES.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  EM
CONTRÁRIO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.
RESTRIÇÃO INDEVIDA A DIREITO FUNDAMENTAL. PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA
PESSOA  HUMANA  SOBRE  PRINCÍPIOS  DE  DIREITO  FINANCEIRO  E
ADMINISTRATIVO.  INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  À  INDEPENDÊNCIA  E
HARMONIA DOS PODERES. DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.
- Considerando a declaração de residência feita pelo autor, nos termos da Lei nº 7.115/83, a qual
goza de presunção de veracidade, bem como os demais documentos apresentados, tenho que
restou devidamente comprovado o domicílio no Município de Campina Grande.
- É plenamente pacificado – seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo Superior Tribunal de
Justiça – a responsabilidade solidária entre os entes públicos no que se refere ao atendimento
amplo  à  saúde,  assunto  no  qual  figura  o  fornecimento  do  medicamento  ora  em discussão.
Assim,  constatada  a  imperiosidade  da  aquisição  do  fármaco para  o paciente  que  não pode
custeá-lo sem privação dos recursos indispensáveis ao próprio sustento da família, bem como a
responsabilidade  do  ente  demandado  em seu  fornecimento,  não  há  argumentos  capazes  de
retirar  do  demandante  o  direito  de  buscar  do  Poder  Público  a  concretização  da  garantia
constitucional do direito à saúde, em consonância com o que prescreve o artigo 196 da Carta
Magna (TJ/PB, RO 0009201-67.2015.815.0011, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,
julgado em 31/5/2016). 



A  Autora  apresentou  Declaração  firmada  nos  termos  da  Lei  nº  7.115/83,
declarando residir no Município de Campina Grande, f. 17, documento que goza de
presunção de  veracidade,  presunção  que somente  pode ser  afastada  na  hipótese  de
comprovação de sua falsidade, prova em contrário que não foi realizada pelo Réu. 

O entendimento  jurisprudencial  remansoso  do  STJ2 é  no  sentido  de  que
“Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado garantir, mediante
a  implantação  de  políticas  sociais  e  econômicas,  o  acesso  universal  e  igualitário  à
saúde,  bem  como  os  serviços  e  medidas  necessários  à  sua  promoção,  proteção  e
recuperação  (CF/88,  art.  196)”,  e  de  que  “não  podem  os  direitos  sociais  ficar
condicionados  à  boa  vontade do  Administrador,  sendo  de  suma importância  que o
Judiciário  atue  como  órgão  controlador  da  atividade  administrativa.  Seria  uma
distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido
com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente
como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente importantes. 2. Tratando-se de
direito  essencial,  incluso  no  conceito  de  mínimo  existencial,  inexistirá  empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos
planos  orçamentários  do  ente  político,  mormente  quando  não  houver  comprovação
objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal”3.

A Autora, de acordo com o Relatório de f. 09, é portadora de Diabetes Mellitus,
Hipertensão Essencial, Hipercolesterolemia Pura e Obesidade, necessitando do uso dos
medicamentos Diovan HCT, Corastorva, Insulina Lantus Solostar, Trayenta e Forxiga. 

2 PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.  FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA.  DEVER DO
ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação constitucional, é dever do
Estado  garantir,  mediante  a  implantação  de  políticas  sociais  e  econômicas,  o  acesso  universal  e
igualitário  à  saúde,  bem  como  os  serviços  e  medidas  necessários  à  sua  promoção,  proteção  e
recuperação (CF/88, art. 196).  2. O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de
medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a
portador  de  moléstia  gravíssima,  se  comprovada  a  respectiva  necessidade  e  receitada,  aquela,  por
médico para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de,
considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação
que  a  própria  Constituição  Federal  lhe  reserva,  não  se  evidencia  plausível  a  alegação  de  que  o
cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4. Agravo Regimental
não  provido  (STJ,  AgRg  na  STA  83/MG,  Rel.  Min.  Edson  Vidigal,  Corte  Especial,  julgado  em
25/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 172).
3ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM
CASOS  EXCEPCIONAIS  -  DIREITO  À  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER
PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
NÃO HÁ OFENSA À SÚMULA 126/STJ. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da
atividade  administrativa.  Seria  uma  distorção  pensar  que  o  princípio  da  separação  dos  poderes,
originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais,  pudesse ser utilizado
justamente como óbice à realização  dos direitos  sociais,  igualmente importantes.  2.  Tratando-se de
direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o
Judiciário  estabeleça  a  inclusão  de  determinada  política  pública  nos  planos  orçamentários  do  ente
político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da
pessoa  estatal.  3.  In  casu,  não  há  impedimento  jurídico  para  que  a  ação,  que  visa  a  assegurar  o
fornecimento  de  medicamentos,  seja  dirigida  contra  o  Município,  tendo  em  vista  a  consolidada
jurisprudência do STJ:  "o  funcionamento do Sistema Único de  Saúde (SUS) é  de responsabilidade
solidária  da  União,  Estados-membros  e  Municípios,  de  modo  que  qualquer  dessas  entidades  têm
legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à
medicação  para  pessoas  desprovidas  de  recursos  financeiros"  (REsp  771.537/RJ,  Rel.  Min.  Eliana
Calmon,  Segunda Turma,  DJ  3.10.2005).  4.  Apesar  de  o  acórdão  ter  fundamento  constitucional,  o
recorrido interpôs corretamente o Recurso Extraordinário para impugnar tal matéria. Portanto, não há
falar  em incidência  da  Súmula  126/STF.  5.  Agravo Regimental  não provido (STJ,  AgRg no REsp
1107511/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 06/12/2013).



Trata-se de pessoa que alega não possuir condições financeiras para adquirir os
medicamentos prescritos pelo médico, pelo que diante da negativa do Município em
fornecê-los, demonstra-se cabível a intervenção do Judiciário para garantia do direito
fundamental por ela perseguido, embasado nas argumentações fáticas e jurídicas acima
expendidas.

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

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 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. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à ses-
são o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


