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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  E
EQUIPAMENTOS.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  DIVISÃO
ADMINISTRATIVA DE ATRIBUIÇÕES QUE NÃO É
ÓBICE  AO  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA E DO APELO.

- “A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um
direito  de  todos  e  dever  do  Estado  (art.  196).  Daí,  a
seguinte  conclusão:  é  obrigação do Estado,  no sentido
genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
assegurar  às  pessoas  desprovidas  de  recursos
financeiros o acesso à medicação necessária para a cura
de  suas  doenças,  em  especial  as  mais  graves,  não
podendo  a  divisão  administrativa  de  atribuições
estabelecida  pela  legislação  decorrente  da  Lei  n.
8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo
ela,  apenas,  como parâmetro da repartição do ônus
financeiro  final  dessa  atuação,  o  qual,  no  entanto,
deve  ser  resolvido  pelos  entes  federativos
administrativamente ou em ação judicial própria e não
pode  ser  óbice  à  pretensão  da  população  ao
reconhecimento de seus direitos constitucionalmente
garantidos como exigíveis deles de forma solidária. 3.
Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade  do  administrador,  sendo  de  fundamental
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
fundamentais  (AgRg  no  REsp  1.136.549/RS,  Relator



Apelação Cível nº 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
08.06.2010). 4. Presentes os pressupostos autorizadores,
nada  a  reparar  na  sentença,  que  determinou  o
fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão
necessita.”  RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.702.020  -  AM
(2017/0256654-8),  RELATOR:  MINISTRO  HERMAN
BENJAMIN, 11/12/2017.”

-Portanto,  sendo  a  responsabilidade  solidária  dos
entes federados, o Município tem legitimidade para
figurar no polo passivo de demanda que objetive o
acesso a medicamentos, insumos e equipamentos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER a  Apelação  e  a  REMESSA
NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 100.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta

pelo  Município de Santa Cecília contra a Sentença que julgou  procedente o

pedido  inicial  e  condenou  o  Promovido  ao  fornecimento  mensal  dos

medicamentos e equipamentos necessários ao tratamento da menor Melyssa

Vitória de Oliveira Soares.

Na  Apelação  de  fls.68/73,  sustenta  ser  parte  ilegítima,

afirmando que os procedimentos de alta complexidade devem ser viabilizados

pelo Estado, cabendo aos Municípios apenas os procedimentos de atenção

básica.

Requer,  assim, a  nulidade da Sentença e retorno dos autos

para que o juiz singular analise a preliminar ou o pedido de litisconsorte passivo

do Estado da Paraíba.

Nas Contrarrazões, afirma que o Município é parte legítima e

que todas as pessoas tem direito à assistência integral à saúde.
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Apelação Cível nº 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Apelo (fls. 90/95).

É o relatório.

VOTO

 
Inicialmente, cumpre afirmar que aplica-se ao presente caso o

art.496 do CPC, uma vez que não produzirá efeitos senão após confirmada

pelo Tribunal (duplo grau de jurisdição obrigatório) a Sentença proferida contra

o Município.

Em se tratando de fornecimento contínuo de medicamentos e

equipamentos, o gasto financeiro ultrapassa cem salários mínimos.

No que tange a preliminar suscitada, vê-se que não deve ser

acolhida.

O Ministro Herman Benjamin assim esclareceu:

“A constituição Federal de 1988 erige a saúde como um

direito  de  todos  e  dever  do  Estado  (art.  196).  Daí,  a

seguinte  conclusão:  é obrigação do Estado,  no sentido

genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),

assegurar  às  pessoas  desprovidas  de  recursos

financeiros o acesso à medicação necessária para a cura

de  suas  doenças,  em  especial  as  mais  graves,  não

podendo  a  divisão  administrativa  de  atribuições

estabelecida  pela  legislação  decorrente  da  Lei  n.

8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo

ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus

financeiro  final  dessa  atuação,  o  qual,  no  entanto,

deve  ser  resolvido  pelos  entes  federativos

administrativamente  ou  em  ação  judicial  própria  e

não  pode  ser  óbice  à  pretensão  da  população  ao

reconhecimento de seus direitos constitucionalmente

garantidos como exigíveis deles de forma solidária. 3.

Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
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Apelação Cível nº 

vontade  do  administrador,  sendo  de  fundamental

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

fundamentais  (AgRg  no  REsp  1.136.549/RS,  Relator

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em

08.06.2010). 4. Presentes os pressupostos autorizadores,

nada  a  reparar  na  sentença,  que  determinou  o

fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão

necessita.”  RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.702.020  -  AM

(2017/0256654-8),  RELATOR:  MINISTRO  HERMAN

BENJAMIN, 11/12/2017.”

Portanto,  sendo  a  responsabilidade  solidária  dos  entes

federados,  o  Município tem  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  de

demanda que objetive o acesso a medicamentos, insumos e equipamentos.

Diante de todos os fundamentos expostos,  DESPROVEJO a

Remessa  Necessária  e o  Recurso  Apelatório  do  Município  de  Santa

Cecília.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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