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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA  

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO N. 0125039-63.2012.815.0011
ORIGEM: 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
RELATOR: Juiz Tércio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Campina Grande
PROCURADORA: Hannelise S. Garcia da Costa
APELADO: Raquel Ernesto Cordeiro
ADVOGADO: Marcos Rodrigo Gurjão Pontes

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE  RESIDÊNCIA  NO  MUNICÍPIO.  TESE  AFASTADA  POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E
À  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  DE  USO
CONTÍNUO E  INDISPENSÁVEL.  OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERADOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE
DEMONSTRADA.  FORNECIMENTO GRATUITO A  PESSOA SEM
CONDIÇÃO  FINANCEIRA  DE  ARCAR  COM  TAL  DESPESA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, CAPUT; 6º; E 196, 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  saúde é  direito  de  todos  e dever  do  Estado,  garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução



APeRO n. 0125039-63.2012.815.0011                                                                                                     

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).

- A prestação de saúde pública é responsabilidade que recai
solidariamente  sobre  todos  os  entes  federativos,
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.

- Desprovimento do reexame necessário e da apelação.

Vistos etc. 

Trata-se de  reexame necessário  e de apelação, esta última do
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública da respectiva Comarca, nos autos do Mandado
de  Segurança, com  pedido  liminar,  impetrado  por  RAQUEL  ERNESTO
CORDEIRO,  que  concedeu,  em  parte,  a  ordem,  determinando  o
fornecimento do medicamento requerido na petição inicial.

A  impetrante aduz que é portadora de  Hipertensão Arterial
Pulmonar Congênita (CID 10 I27.0) e impetrou o presente writ, a fim
de lhe ser assegurado, de forma gratuita e contínua, o recebimento do
medicamento Ambrisentana (inibidores de endoletina), que,  por ser de
alto custo, não tem condições financeiras para adquiri-lo. Ao final, pleiteia
a concessão da segurança (f. 02/21).

Liminar deferida (f. 85/86). 

Informações prestadas pelo Município de Campina Grande às f.
96/105, sustentando que há política pública de saúde aplicável ao caso,
devendo ser executada, antes de considerada a responsabilidade solidária.
Acrescenta  que  os  demais  entes  federados  detêm responsabilidade  no
fornecimento de medicamento e que o solicitado não se encontra disposto
como de fornecimento obrigatório pelo município, sendo responsabilidade
do Estado da Paraíba. Destaca a inexistência de ato ilegal do Secretário de
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Saúde do Município

Contestação (f. 171).

A Promotoria da Fazenda Pública de Campina Grande ofertou
parecer (f. 174/177) manifestando-se pela concessão da segurança.

O dispositivo da sentença está assim redigido (f. 180/183):

“[...] CONCEDO, em parte, A SEGURANÇA pleiteada por Raquel
Ernesto  Cordeiro,  em  face  de  ato  da  senhora  Marisa  Torres
Moura Agra, ou quem suas vezes fizer, para determinar que seja
assegurado a dispensação dos medicamentos, de acordo com a
prescrição  médica  destes  autos,  podendo  ser  fornecido  o
medicamento  genérico,  desde  que  comprovado  o  mesmo
princípio  ativo,  o  menor  preço  na  aquisição  e  não  ocorra
reprovação do profissional médico que acompanha a paciente.”

Irresignado,  o  Município  de  Campina  Grande recorreu
afirmando que não consta dos autos prova de que a impetrante reside
naquela localidade, não podendo a municipalidade ser condenada a arcar
com a obrigação.  Ao final, pugna pelo provimento do recurso, devendo,
por consequência, ser extinta a ação mandamental (f. 189/196).

 
Não foram apresentadas contrarrazões (f. 227).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo desprovimento da remessa e da apelação (f. 231/241).

É o relatório.

DECIDO. 

Diante da similitude da matéria tratada no reexame necessário
e na apelação, examino-os de forma concomitante, em atendimento ao
critério da celeridade processual.

Trata-se de ação mandamental na qual a impetrante, que
sofre de  Hipertensão Arterial Pulmonar Congênita  (CID 10 I27.0),
pleiteia o fornecimento  do medicamento  Ambrisentana,  prescrito por
médico especialista, do qual necessita, de modo urgente (f. 201), pois não
tem condições financeiras de custear o tratamento. 
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O Magistrado,  ao  conceder  a  segurança,  fundamentou  a
decisão no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário determinar o
cumprimento  das  prestações  contidas  nas  políticas  públicas  que
garantam o acesso universal  e igualitário aos serviços criados para
atender ao dever do Estado. 

Estou persuadido de que a segurança deve ser mantida.

In casu, o Município de Campina Grande, inconformado com a
sentença  que ratificou os  efeitos  da tutela  antecipada e  determinou o
fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, ou genérico, interpôs
apelação restringindo-se a pretensão recursal à alegação de que o
processo deve ser extinto porque a impetrante não comprovou
que  reside  naquele  Município,  sendo  ele  parte  ilegítima  para
figurar no polo passivo da demanda.

A  pretensão  de  extinção  do  processo,  sem  julgamento  do
mérito, em virtude de ilegitimidade ativa de Raquel Ernesto Cordeiro, por
não ter comprovado sua residência, não merece prosperar. 

 
Compulsando os  autos,  constata-se  que,  embora  não conste

comprovante de residência (cópias de contas de água, luz, telefone etc),
há informação de que a impetrante nasceu em Campina Grande (f. 23),
bem como reside naquela cidade, conforme procuração  (f.  22) e dados
qualificatórios  postos  na  petição  exordial  (f.  02).  Além  disso,  os
exames (f.  32/39 e 44/53) e  laudo médico (f.  201) foram emitidos
por  profissionais  com  endereços  no  Município.  Também, é possível
que a parte resida em imóvel de familiar ou pertencente a terceiro, o que
inviabilizaria a comprovação da residência. 

No mesmo sentido, precedente originário do Tribunal de Justiça
de Alagoas:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  COMINATÓRIA.
MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA  DE  COMPROVANTE  DE
RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR. DISPENSABILIDADE.
EXISTÊNCIA  DE  OUTROS  ELEMENTOS  QUE  INDICAM  O
DOMICÍLIO DO AGRAVANTE NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ .
01  -  A  determinação  para  apresentação  de  comprovante  de
residência  no  nome  do  autor,  não  envolve  somente  questões
referentes aos requisitos da petição inicial,  mas também, para
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que  seja  possível  aferir  a  competência  da  unidade  judiciária,
bem assim a legitimidade do Município de Maceió para figurar
no polo passivo da alteração em tela, isto porque se pleiteia a
concessão de medicamentos para tratamento de saúde. 02 - No
âmbito da Municipalidade, a obrigação prestacional de serviço à
saúde  é  a  da  localidade  onde  a  parte  reside,  não  havendo  a
possibilidade  de  pleito  em  desfavor  de  cidade  diversa,
entendimento  este  direcionado  pelos  princípios  da  isonomia  e
da  reserva  do  possível,  posto  que  a  responsabilidade  do
município de prestar atendimento a saúde se restringe aos seus
próprios  munícipes.  03  -  Havendo  nos  autos  outros
elementos  que  indicam  a  cidade  de  Maceió  como  a
residência  do  autor/agravante,  tais  como  seu  Cartão
Nacional do SUS, o receituário médico ser de profissional
da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  desta  Capital,  é
dispensável a juntada de comprovante de residência em
seu próprio  nome,  sendo  possível  a  esse  o  ingresso de
demanda  em  face  do  Município  de  Maceió  para  buscar
prestação  de  serviço  à  saúde. 04  -  Tendo  o  Juízo  de
primeiro grau, após a liminar do presente recurso, enfrentado a
matéria  relativa  a  antecipação  da  tutela  da  ação  originária,
prejudicado  se  encontra  o  presente  recurso  quanto  a  este
ponto. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(AI:  0804630-16.2015.8.02.0000,  Relator:  Des.  Fernando
Tourinho  de  Omena  Souza,  Data  de  Julgamento:  24/02/2016,
1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2016).

Evidente,  portanto,  a  existência  de  outros  elementos  que
indicam o domicílio da impetrante na municipalidade, de modo que a parte
detem legitimidade ativa para figurar na demanda.

Passemos à análise do mérito propriamente dito.

A Constituição Republicana inaugurou um novo marco teórico
no  direito  constitucional  brasileiro,  ao  trazer  como  um  dos  seus
fundamentos  a  dignidade da pessoa humana.  Apesar  de  tratar-se  de
ação  de  mandado  de  segurança,  o  deferimento  do  pedido  seria
questão  de  justiça,  em  homenagem  ao  bem  maior  pleiteado  –  a
saúde e a vida.

A  esse  respeito,  o  inciso  LXIX,  do  art.  5º,  da  Constituição
Federal,  prevê  a  concessão  de  “mandado  de  segurança  para  proteger
direito  líquido  e  certo,  não  amparado  por  'habeas-corpus'  ou  'habeas-
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data',  quando  o  responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for
autoridade  pública  ou  agente  de  pessoa  jurídica  no  exercício  de
atribuições do Poder Público”.

A responsabilidade pelas políticas sociais e econômicas visando
à garantia e ao cuidado com a saúde é incumbência do Estado em suas
três esferas de poder  (municipal, estadual e federal), cabendo ao Poder
Público dispor sobre a regulamentação, a fiscalização e o controle, nos
termos do art. 197 da Constituição Federal.1

De modo que,  ainda que a autoridade impetrada assevere
que o medicamento citado não faz parte das especialidades terapêuticas
disponibilizadas  no  Componente  Especializado  da  Assistência
Farmacêutica,  aprovada através da Portaria GM/MS 2.981/2009, tem-se
que  é  de  responsabilidade  de  todos  os  entes  federativos,  segundo  o
disposto na Lei n. 8.080/1990, e na nossa Carta Magna, no seu art. 196,
solidariamente, o fornecimento de medicamentos a pessoas carentes, de
forma  contínua  e,  quem não  o  faz,  agride  substancialmente  a  norma
supramencionada.

É  que a  prestação de  saúde  pública  é  responsabilidade que
recai solidariamente sobre os entes federativos, independentemente da
hierarquização  vigente  no  Sistema  Único  de  Saúde.  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.

Nesse prisma, o Supremo Tribunal Federal, no RE 855178, em
sede de repercussão geral, consolidou a responsabilidade solidária dos
entes federados. Vejamos:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO DE  JURISPRUDÊNCIA.  O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres
do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes

1 Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente
ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
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federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um
deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178-RG, Relator:
Ministro  LUIZ  FUX,  julgado  em  05/03/2015,  Processo  Eletrônico
REPERCUSSÃO  GERAL,  Mérito  DJe-050,  Divulg.  13/03/2015,  public.
16/03/2015).

O STJ assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.  RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTOS.  AÇÃO  MOVIDA  CONTRA  O  ESTADO.
CHAMAMENTO  DA  UNIÃO  AO  PROCESSO.  ART.  77,  III,
DO CPC. DESNECESSIDADE.  Controvérsia  submetida  ao rito
do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União
com  base  no  art.  77,  III,  do  CPC,  nas  demandas  propostas
contra  os  demais  entes  federativos  responsáveis  para  o
fornecimento  de  medicamentos  ou  prestação  de  serviços  de
saúde,  não  é  impositivo,  mostrando-se  inadequado  opor
obstáculo  inútil  à  garantia  fundamental  do  cidadão  à  saúde.
Precedentes do STJ.  2.  A Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal  entende  que  "o  recebimento  de  medicamentos  pelo
Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los
de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada
sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos
próprios",  e  "o  ente  federativo  deve  se  pautar  no  espírito  de
solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela
Constituição,  e  não  criar  entraves  jurídicos  para  postergar  a
devida prestação jurisdicional",  razão por  que "o  chamamento
ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se
medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade
ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se
meio  inconstitucional  para  evitar  o  acesso  aos  remédios
necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE
607.381  AgR,  Relator  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJ
17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão
recorrido  negou  o  chamamento  ao  processo  da  União,  o  que
está  em sintonia  com o entendimento aqui  fixado.  4.  Recurso
Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C  do  CPC  e  da  Resolução  STJ  8/2008. (REsp
1203244/SC,  Relator:  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, publicação: DJe 17/06/2014).

Patente,  portanto,  a  impossibilidade  de  chamamento  ao
processo do Estado da Paraíba.
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A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao regular o
Sistema  Único  de  Saúde,  estabelece,  no  seu  art.  6º,  que  "estão
incluídas  ainda  no  campo  de  atuação  do  Sistema  Único  de  Saúde
(SUS):  I  -  a execução de ações:  [...]  d)  de assistência  terapêutica
integral, inclusive farmacêutica".

O direito à saúde é garantia fundamental prevista no art. 6º,
caput, da nossa Carta Magna, com aplicação imediata (§ 1º do art. 5º), e
não um direito meramente programático. Encontra-se inserido no direito
à vida, constante do art. 5º da Lei Maior e, mais ainda, no princípio da
dignidade  da  pessoa  humana,  que  é  fundamento  de  um  Estado
Democrático e  Social  de  Direito.  Efetivamente,  não há como afastar  o
direito  à  saúde  dos  direitos  fundamentais,  sob  pena  de  negarmos  ao
cidadão o direito à vida.

A proteção à inviolabilidade do direito à vida deve prevalecer
em relação a qualquer outro interesse estatal, já que sem ela os demais
interesses socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou
proveito.

Sendo assim, qualquer dos entes públicos (federal, estadual e
municipal), quando demandados, tem a  obrigação de fornecer, de forma
gratuita,  medicamentos,  equipamentos  ou  tratamentos  médicos
especializados  aos carentes  e necessitados, que não têm condições
financeiras de arcar com tal despesa. Se não o faz, ofende a disposição
constante da norma supracitada, gerando o direito de buscar no Judiciário
o recebimento, pois, como um direito de segunda geração, não se admite
a inércia do Estado, mas uma atividade positiva, a fim de garantir sua
efetivação.

Nesse  prisma,  deve  ser  reconhecida  a  responsabilidade  do
Estado  (lato  sensu)  pelas  ações  da  Administração  Pública  visando  à
proteção e conservação da saúde, porquanto deve prevalecer a tutela ao
direito subjetivo à saúde (interesse primário) sobre o interesse econômico
do ente público (interesse secundário).

Com isto,  o cidadão ostenta um direito subjetivo público em
face do Estado, exigindo-lhe a prestação correspondente para que lhe seja
assegurado o pleno acesso aos meios que possibilitem o tratamento de
saúde. 
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Com clareza, destacou o eminente Ministro CELSO DE MELLO,
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 271-286 AgR:

“O direito à saúde — além de qualificar-se como direito fundamental
que  assiste  a  todas  as  pessoas  —  representa  consequência
constitucional  indissociável  do  direito  à  vida.  O  Poder  Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
censurável  omissão,  em  grave  comportamento  inconstitucional.  A
interpretação  da  norma  programática  não  pode  transformá-la  em
promessa constitucional  inconsequente.  O caráter  programático  da
regra  inscrita  no  art.  196  da  Carta  Política  —  que  tem  por
destinatários  todos  os  entes  políticos  que  compõem,  no  plano
institucional,  a  organização  federativa  do  Estado  brasileiro  — não
pode  converter-se  em promessa  constitucional  inconsequente,  sob
pena  de  o  Poder  Público,  fraudando  justas  expectativas  nele
depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o
cumprimento  de  seu  impostergável  dever,  por  um  gesto
irresponsável  de  infidelidade  governamental  ao  que  determina  a
própria Lei Fundamental do Estado.”

Nesse contexto, o que se busca é, tão somente, preservar
a vida da pessoa carente que, extraindo fundamento do Texto Maior,
possui um direito subjetivo à obtenção do medicamento da entidade
pública.

Corroborando  a  tese  aqui  esposada,  o  Supremo  Tribunal
Federal,  no  julgamento  do  RE  855.178  SE,  reconhecida  a
repercussão geral da matéria, destacou que o tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado.
Vejamos:

“Sucessivos  julgamentos  sobre  a  matéria  ora  em exame,  têm
acentuado  que  constitui  obrigação  solidária  dos  entes  da
Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em
favor  de  qualquer  pessoa,  notadamente  de  pessoas
carentes. [...]”.  (STF,  RG  RE:  855178  PE,  PERNAMBUCO
0005840-11.2009.4.05.8500,  Relator:  Min.  LUIZ  FUX,  Data  de
Julgamento:  05/03/2015,  Data  de  Publicação:  DJe-050  16-03-
2015).

Desse modo, resta configurada a necessidade de a impetrante
ter seu pleito atendido, vez que é assegurado tanto pela Constituição
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Federal, quanto pela legislação infraconstitucional.

Ademais,  conquanto  se  reconheça  a  existência  de
entendimentos favoráveis ao princípio da reserva do possível, segundo o
qual o Juiz não pode alcançar direitos sem que existam meios materiais
disponíveis  para  tanto,  inexiste  nos  autos  prova  da  hipossuficiência
econômica do ente público para o custeio do que foi postulado, ou que
prioridades  da  comunidade,  ligadas  à  saúde,  corram  o  risco  de  ser
desatendidas. 

E também porque, apesar de a efetivação dos direitos sociais
estar  vinculada à  reserva  do  possível,  a parcela  mínima  necessária  à
garantia da dignidade humana jamais poderá ser esquivada, cabendo ao
Judiciário, quando provocado, corrigir eventuais distorções que atentem
contra a razoabilidade e a proporcionalidade.

No mesmo norte, eis decisão desta Corte: 

“A  reserva  do  possível  não  pode  se  sobrepor  ao  direito
constitucional de saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência
da  administração  pública.  A  suplementação  e/ou  remanejamento
orçamentário  não  fere  a  Lei  de  Orçamento,  quando  se  trata  de
serviço  essencial,  assim  como  aspectos  formais  não  podem  ser
utilizados  para  que  a  administração  pública  descumpra  seu  dever
constitucional  de  prestar  o  serviço  à  saúde”.  (Processo  Nº
00120914720138150011,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:
Des. José Ricardo Porto, j. em 12-04-2016).

A jurisprudência dos tribunais é pacífica sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DIREITO  HUMANO  À  SAÚDE.  FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO.  AMBRISENTANA.  PORTADOR  DE
HIPERTENSÃO  ARTERIAL  PULMONAR  SEVERA
IDIOPÁTICA  (CID  I.27.0). PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE
PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA.  NÃO  CONHECIDA  [...]
POSSIBILIDADE  DE  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO
GENÉRICO.  CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  1.  Constata-se  a
proposição de mandado de segurança com o intuito de determinar
que  a  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  de  Pernambuco  forneça  o
medicamento AMBRISENTANA para o impetrante, o qual é portador
de hipertensão arterial pulmonar severa (CID I.27.0) e encontra-se
internado em leito de UTI, fármaco que foi negado quando do pedido
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administrativo a referida Secretaria. 2. A fundamentação do Estado
foge da premissa contida no disposto nos arts. 196, 197 e 198 da
Constituição Federal e do preceituado nos arts. 2o, §1o e 6o, I, D, da
Lei  8.080/90.  3.  A  Administração  Pública  tem  que  assegurar  as
mínimas  condições  de  dignidade  aos  seus  cidadãos,  tendo  todos
direito à assistência médica. 4. Atente-se, sobremodo, que o Sistema
de Saúde pressupõe uma assistência integral, no plano singular ou
coletivo,  na  conformidade  das  necessidades  de  cada  paciente,
independente da espécie e nível  de enfermidade, razão pela qual,
comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida
do  paciente,  entendendo-se  VIDA  em  seu  mais  amplo  conceito,
deverá ela ser fornecido. 5. A matéria dos autos já foi estafantemente
discutida neste Tribunal,  o qual se posiciona pelo fornecimento do
fármaco requerido pela autora, ainda que ausente em lista oficial. 6.
Aplicação  da  súmula  nº  18  deste  Tribunal:  "É  dever  do  Estado-
membro  fornecer  ao  cidadão  carente,  sem  ônus  para  este,
medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que
não previsto em lista oficial." […] 8. Possibilidade de ser fornecido
medicamento  genérico  que  contenha  o  mesmo  princípio  ativo  e
idêntica  dosagem.  Segurança  concedida.  (TJPE,  Mandado  de
Segurança: MS 3266328 PE, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões,
Grupo  de  Câmaras  de  Direito  Público,  Data  de  Julgamento:
28/05/2014, Data de Publicação: 06/06/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PLEITO
DE  FORNECIMENTO  GRATUITO  DO  MEDICAMENTO
AMBRISENTANA  5  MG.  DIAGNÓSTICO  DE  HIPERTENSÃO
ARTERIAL  PULMONAR.  NECESSIDADE  DO  MEDICAMENTO
CABALMENTE  EVIDENCIADA.  DESNECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  CABIMENTO  DA  VIA  MANDAMENTAL.  DIREITO
FUNDAMENTAL À VIDA E SAÚDE. REFLEXOS NA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVER
DO  ESTADO.  MEDICAMENTO  PRESCRITO  POR  PROFISSIONAL
MÉDICO  À  PESSOA  PORTADORA  DE  DOENÇA  E  DESPROVIDA  DE
RECURSOS  FINANCEIROS  PARA  CUSTEAR  O  TRATAMENTO.
NEGATIVA  INJUSTIFICADA DE  FORNECIMENTO  DO TRATAMENTO.
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  DA  IMPETRANTE  CONFIGURADO.
PRECEDENTES  DA  CORTE.  SEGURANÇA  CONCEDIDA.  (TJPR,  MS
12072212  PR  1207221-2,  Relatora:  Juíza  Substituta  G.  Cristiane
Santos Leite, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/11/2014) 

Portanto, deve ser afastada qualquer tese relativa à existência
de listas de competências, falta de previsão orçamentária, necessidade de
processo  licitatório,  ausência  no  rol  dos  excepcionais  listados  pelo
Ministério da Saúde, indisponibilidade do tratamento no SUS, ou, ainda,
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violação do princípio da independência e harmonia entre os poderes. 

Assim, deixando de obrigar o Município de Campina Grande a
fornecer o medicamento Ambrisentana, o Judiciário descumprirá garantia
constitucional, o que é inconcebível, pois se trata de Norma Superior, qual
seja, o direito à saúde, valor maior a ser assegurado à pessoa humana.

Por  tudo  quanto  foi  exposto  e,  nos  termos  do  art.  932,
inciso  IV,  “b”,  do  CPC/2015,  nego provimento à  apelação e  ao
reexame necessário, mantendo todos os termos da sentença.

Sem custas, nem honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF
e 105 do STJ).

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 02 de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA 
Relator


