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EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. FORNECIMENTO  DE
SUPLEMENTO  ALIMENTAR.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REMESSA
NECESSÁRIA.  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE DA SENTENÇA.  DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS
AS TESES DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.
SUPLEMENTO DE IDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.  ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ANÁLISE DO QUADRO
CLÍNICO.  PROVA  DESNECESSÁRIA.  REJEIÇÃO.  APELAÇÃO  DO
MUNICÍPIO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  DIREITO  DE  REQUERER  O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A QUALQUER DOS ENTES PÚBLICOS.
REJEIÇÃO. MÉRITO.  MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA LISTA DE
MEDICAMENTO DO SUS E DA RENAME. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE
POSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO  MEDICAMENTO  POR  OUTRO
INCLUSO  NO  ROL  DOS  LISTADOS  PELO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.
SUBSTITUIÇÃO JÁ CONSIGNADA NA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.  DEVER DOS ENTES PÚBLICOS  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. DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA,  DA  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO,  E  DO  RECURSO  DO
ESTADO.

1. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, no sentido genérico, cabendo à
parte optar dentre os entes públicos qual deve lhe prestar assistência à saúde, pois
todos são legitimados passivos para tanto, à luz do art. 196 da Constituição Federal.

2.  “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. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, no sentido genérico, cabendo à



parte optar dentre os entes públicos qual o que deve lhe prestar assistência à saúde,
pois todos são legitimados passivos para tanto, à luz do art.  196, da Constituição
Federal.

4. É dever inafastável do Estado o fornecimento de medicamento indispensável ao
tratamento de doença grave, ainda que não faça parte da lista fornecida pelo SUS.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e às Apelações Cíveis n.º  0050589-62.2013.815.2001, em que figuram
como Apelantes o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, e como Apelado
Nicoly  Queiroz  da  Silva,  representada  por  sua  genitora  Cristiane  Queiroz  de
Andrade.

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  das
Apelações, e negar-lhes provimento.

VOTO.

O Estado da Paraíba  interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 6.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital,  f. 77/82, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer em face dele e do Município de João Pessoa ajuizada
por Nicoly Queiroz da Silva, representada por sua genitora Cristiane Queiroz de
Andrade, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Ente Estatal, e de
necessidade de análise do quadro clínico da paciente e, no mérito, julgou procedente
o  pedido,  condenado  os  Réus  solidariamente  ao  fornecimento  do  suplemento
alimentício Leite Lev-Soy, facultando sua substituição por similar, enquanto durar o
tratamento, na forma prescrita pelo médico que acompanha a Autora, ora Apelada,
submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas razões, f. 85/93, repisou a preliminar de sua ilegitimidade passiva ad
causam e, no mérito, alegou a impossibilidade de fornecimento de fármaco que não
consta  na  lista  de  medicamento  do  SUS,  e  a  viabilidade  de  substituição  do
medicamento, pugnando, ao final, pelo acolhimento da preliminar, ou não sendo este
o entendimento, pela reforma da Sentença e improcedência do pedido.

O  Município  de  João  Pessoa  também  interpôs  Apelação,  f.  94/106,
arguindo as preliminares  de nulidade da sentença,  por  entender  que não houve a
análise pelo Juízo das suas razões apresentadas na Contestação, consubstanciadas nas
preliminares  de  carência  de  ação  e  nas  alegações  de  inexistência  de  pretensão
resistida,  de  superveniência  da  idade  superior  a  dois  anos  da  Apelada,  e  da
necessidade  de  certificação  do  termo  final  do  fornecimento  do  complemento
alimentar, e de cerceamento de defesa, ao argumento de que é necessária a análise do
quadro clínico da paciente.

No  mérito,  repisou  seus  argumentos  da  peça  contestatória  de  que  o
suplemento  alimentício  já  está  regularmente  disponibilizado  ,  que  a  Apelada
ultrapassou  os  dois  anos  de  idade,  não  havendo  mais  necessidade  de  seu
fornecimento, e que não é possível a condenação em honorários advocatícios, por
entender que não restou demonstrada a pretensão resistida.



Requereu o provimento do Recurso para que a Sentença seja nula, ou não
sendo este o entendimento, no mérito, para que a Sentença seja reformada e o pedido
julgado improcedente. 

Contrarrazoando os Recursos, f. 112/119, a  Apelada requereu a manutenção
da Sentença.

A Procuradoria de Justiça, f. 129/136, opinou pela rejeição das preliminares e,
no mérito, pelo desprovimento da Remessa Necessária e do Apelos.

É o Relatório.

Conheço da Remessa Necessária e das Apelações,  porquanto presentes os
requisitos de admissibilidade, analisando-as conjuntamente. 

Com relação a  preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado,  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 Federal, tendo
legitimidade a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para figurar no
polo passivo da demanda, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça1,
razão pela qual a rejeito.

No que diz respeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de
análise dos argumentos apresentados na Contestação do Município, o julgador não
está obrigado a examinar e responder todas as questões trazidas pelas partes quando
já  tenha  encontrado  motivo  suficiente  para  fundamentar  sua  decisão,  consoante
entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça2, pelo que a rejeito. 

Quanto a preliminar de perda do objeto, ao argumento de que a Apelada já
ultrapassou os dois anos de idade, não havendo mais necessidade de fornecimento
do  suplemento  alimentar,  tem-se  que  à  época  do  ajuizamento  da  ação,  em
17/12/2013, e da emissão do Laudo Médico, em 16/12/2013, f. 14, a menor tinha
apenas nove meses de idade.

1 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  (STJ,  AgRg  no  REsp  1495120/MG,  Rel.  Min.  Sérgio  Kukina,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/12/2014, DJ 10/12/2014). 

2 PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS.
ATUALIZAÇÃO.  BTNF.  IPC.  LEGALIDADE.  ADICIONAL  DE  IMPOSTO  DE  RENDA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  "AD  CAUSAM".  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  CPC  NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.
PRECEDENTES. 
[…]. 
O juiz não está obrigado a examinar todas as alegações das partes,  se apreciando apenas um dos
fundamentos indicados já tem motivo suficiente para decidir a controvérsia, em prejuízo dos demais.
[…]. 
[…] (STJ, Segunda Turma, REsp 104198 MG 1996/0051562-0, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins,
DJ 30.10.2000). 



O argumento do Município de desnecessidade do suplemento alimentar foi
baseado no Memorando n.º 390/2014/AJUR/SMS, f. 57, subscrito pelo Consultor
Jurídico da Secretaria de Saúde deste Município, no qual há a afirmação de que a
Apelada atingiu a  idade de dois  anos e  dois meses,  estando fora da faixa etária
indicada para seu recebimento, mormente se tal fato for sopesado com os prováveis
danos decorrentes de alimentação inadequada à saúde da Apelada, razão pela qual
rejeito a preliminar de perda do objeto. 

Quanto  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  o  STJ  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 deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas
que entender pertinentes ao julgamento da lide”3.

No caso dos autos, a doença que acomete a Apelada e o tratamento necessário
restaram demonstrados por meio do documento de f. 14, motivo pelo qual rejeito a
preliminar de cerceamento de defesa. 

No mérito, quanto ao argumento do Município de que já disponibilizava à
paciente o suplemento alimentício,  foi concedida liminar no sentido de determinar
seu fornecimento, sob pena de imposição de astreintes, em 18/12/2013, Decisão de f.
18/21, e o documento de f. 28 por ele apresentado demonstra que houve apenas o
cumprimento da ordem judicial.

Quanto à alegação do Estado de que o suplemento não está elencado na Lista
do SUS, o entendimento do STJ4 é no sentido de que a não inclusão de medicamento

3PRELIMINAR. 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).

4 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



ou de insumo 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.

A alegação do Estado de possibilidade de substituição do suplemento carece
de interesse recursal, uma vez que a Sentença já possibilitou aos Réus a substituição
por similar, f. 81.

Na Sentença já houve a dispensa da condenação dos Réus ao pagamento dos
honorários  advocatícios,  ao fundamento de que se trata  de ação patrocinada pela
Defensoria Pública em desfavor da Fazenda Pública. 

A Apelada, de acordo com o Laudo Médico de f. 14, é alérgica a leite de
vaca,  CID  K52-2,  necessitando  do  uso  de  leite  de  soja  sem lactose,  tendo  sido
sugerido o Lev Soy sem lactose. 

Trata-se de menor, f. 13, cuja representante legal alega não possuir condições
financeiras  para  adquirir  o  suplemento  alimentar  prescrito  pelo médico,  pelo  que
diante da negativa do Estado e do Município em fornecê-los, demonstra-se cabível a
intervenção do Judiciário para garantia do direito fundamental por ele perseguido,
embasado nas argumentações fáticas e jurídicas acima expendidas.

Posto isso, conhecidas a Remessa Necessária e as Apelações, rejeitadas as
preliminares de ilegitimidade passiva do Ente Estatal, de nulidade da sentença,
de perda do objeto por superveniência da idade da paciente, e de cerceamento
de  defesa,  no  mérito,  nego-lhes  provimento,  em  harmonia  com  o  Parecer
Ministerial. 

É o voto. 

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

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. (AgRg na STA
83/MG, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/10/2004, DJ 06/12/2004,
p. 172)


