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

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005672-84.2012.815.2001.
ORIGEM: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AUTORA: Janilma Bidô Carvalho, representada por seu Curador Joaquim Carvalho Neto.
DEFENSORA: Terezinha Alves Andrade de Moura.
RÉU: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Felipe de Brito Lira Souto.

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  REMESSA NECESSÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE
CUSTEIO  DE  TRATAMENTO,  EXAMES  E  DE  MEDICAMENTOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NECESSIDADE DE ANALISAR O
QUADRO  CLÍNICO DO  AUTOR.  PEDIDO DE REALIZAÇÃO  DE PERÍCIA
MÉDICA.  DEMONSTRAÇÃO  DA  DOENÇA  E  DA  NECESSIDADE  DO
TRATAMENTO COM O FÁRMACO REQUERIDO. PROVA PRESCINDÍVEL.
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.  DEVER DO ESTADO 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).  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. NÃO
PROVIMENTO. 

1. “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária
dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no
polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos”. (AgRg no REsp
1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/12/2014, DJe 10/12/2014)

1. “Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar
a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de
provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. STJ,
Resp 902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU
10.05.2007, p. 357.” (TJ/PB, Tribunal Pleno, AC nº 20020110288178001, Relª.
Desª Maria Das Neves do Egito de A. D. Ferreira, julg. Em 14/08/2012).

3. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, é dever inafastável do Estado o
fornecimento de medicamento indispensável ao tratamento de doença grave.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Oficial n.º  0005672-84.2012.815.2001,  em que figuram como partes Janilma Bidô
Carvalho,  representada  por  seu  Curador  Joaquim Carvalho  Neto,  e  o  Estado da
Paraíba.

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 Reexame Necessário da Sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 66/70, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer ajuizada por Janilma Bidô Carvalho, representada por seu
Curador  Joaquim  Carvalho  Neto, em desfavor  do Estado da Paraíba, que
rejeitou  a  preliminar  de ilegitimidade passiva,  e,  no mérito,  julgou procedente o
pedido, condenando-o ao fornecimento do medicamento INVEGA SUSTENNA 150
mg enquanto estiver comprovada a sua necessidade por prescrição médica, sob pena
de sequestro do valor necessário ao cumprimento da medida e de remessa de cópia
dos  autos  ao  Ministério  Público  para  a  apuração  de  possível  improbidade
administrativa.

Sem interposição de recurso voluntário, conforme Certidão de f. 71v os autos
subiram a esta Superior Instância em razão do Reexame Necessário.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da  Remessa
Necessária.

A  responsabilidade  entre  os  entes  públicos  para  fins  de  custeio  de
tratamento,  exames  e  de  medicamentos  é  solidária,  nos  termos  do  art.  196,  da
Constituição Federal1, tendo legitimidade a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios para figurarem no polo passivo da Demanda, consoante tem decidido
o Superior Tribunal de Justiça2, pelo que é de se manter a rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba arguida em Contestação.

O Tribunal da Cidadania, ademais, é firme no entendimento de que “o juiz
tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência  para  a  produção  de  provas  ao  constatar  que  o  acervo  documental  é
suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o

1 Art.  196. 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. 

2 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  SUPLEMENTO  ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.  PRECEDENTES.  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de
interposição  do  recurso  extraordinário,  pois  a  responsabilidade  solidária  do  Estado  agravante  foi
firmada  ante  as  disposições  da  Lei  n.º  8.080/90.2.  O Superior  Tribunal  de  Justiça,  em reiterados
precedentes,  tem  decidido  que  o  funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  é  de
responsabilidade solidária dos entes  federados,  de forma que qualquer deles  tem legitimidade para
figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel.  Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014)



deferimento  de  pedido  para  a  produção  de  quaisquer  provas  que  entender
pertinentes ao julgamento da lide.”3.

O pedido de realização de perícia para que se possa analisar o quadro clínico
da  Promovente  quanto  à  indispensabilidade  do  medicamento  a  ser  fornecido
demonstra-se  descabida,  posto  que  a  doença  que  o  acomete  e  o  tratamento
necessário foram comprovados pelo Laudo Médico de f. 24 e pelos Receituários de
f. 06/07, elaborados por profissional habilitado.

A Autora, de acordo com a referida documentação, apresenta Esquizofrenia
Refratária (CID 10 F 20.5), sem resposta clínica satisfatória a tratamentos anteriores,
necessitando fazer uso contínuo do medicamento INVEGA SUSTENNA 150 mg.

Trata-se de pessoa que alega não possuir condições financeiras para custear o
tratamento  prescrito,  razão  pela  qual,  diante  da  negativa  do  ente  estatal  em
fornecê-lo,  resta  cabível  a  intervenção  do  judiciário  para  garantia  do  direito
fundamental por ele perseguido.

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 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  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

3 PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEIÇÃO - Todos os entes da Federação
possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação de fornecimento de medicamento, haja
vista que o direito à saúde é prestado aos cidadãos através de um sistema único, integrado por uma
rede regionalizada e hierarquizada, composta por todos os entes federados, em que o poder é
descentralizado, não havendo necessidade de chamar a União e o Município para figurarem no
processo. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE NOMEAÇÃO DE MÉDICO-PERITO. PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. -   Quanto     à
necessidade     da     produção     de     provas,     o     juiz     tem     o     poder-dever     de     julgar     a     lide     antecipadamente,
desprezando     a     realização     de     audiência     para     a     produção     de     provas     ao     constatar     que     o     acervo
documental     é     suficiente     para     nortear     e     instruir     seu     entendimento.     É     do     seu     livre     convencimento     o
deferimento     de     pedido     para     a     produção     de     quaisquer     provas     que     entender     pertinentes     ao     julgamento
da     lide. STJ, Resp 902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU 10.05.2007,
p. 357. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA ARTROPLASTIA DO JOELHO CID M17.0. OBRIGAÇÃO DO
ESTADO.INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 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. art. 196 da Constituição Federal de 1988 (TJ/PB,
Tribunal Pleno, AC nº 20020110288178001, Relª. Desª Maria Das Neves do Egito de A. D. Ferreira,
julg. em 14/08/2012).


