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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL. REMESSA  NECESSÁRIA
E  APELAÇÃO  CÍVEL  –  MANDADO  DE
SEGURANÇA  AJUIZADO  PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO EM FAVOR DE HIPOSSUFICIENTES –
POSSIBILIDADE  -  FORNECIMENTO  DE
TRATAMENTO  NECESSÁRIO  A
ENFERMIDADES  -  DIREITO  À  SAÚDE  -
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  196,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CUMPRIMENTO DA
PRETENSÃO  AUTORAL  –  AUSÊNCIA  DE
PROVAS  –  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA –
AMEAÇA  DE  INCURSÃO  EM  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE  –  ART.  26,  DA  LEI  DO
MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC –  SEGUIMENTO
NEGADO.

-  O  Ministério  Público  possui  legitimidade  ativa
extraordinária, para, em substituição processual a
pessoa  vulnerável,  impetrar  mandado  de
segurança  visando  ao  fornecimento  de
medicamento  a  idosa  que  não  tem  condições
financeiras de arcar com o tratamento médico, por
se tratar de direito indisponível. 

- Nos termos do art. 196, da Constituição Federal,
o  Estado  deve,  efetivamente,  proporcionar  a
prevenção  de  doenças,  bem  como  oferecer  os
meios necessários para que os cidadãos possam
restabelecer  sua  saúde,  incluindo  aí  o
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fornecimento  de  tratamento  necessário  à  cura  e
abrandamento das enfermidades.

- É entendimento pacífico no âmbito do Supremo
Tribunal  Federal  que  não  há  ferimento  à
independência e à harmonia dos Poderes, quando
a  pretensão  da  demanda  consistir  em  tutela  de
direito  fundamental  essencial,  sendo  dever  do
Judiciário garantir a observância desses princípios
por parte das entidades governamentais.

-  Nos  termos  do  art.  26,  da  Lei  do  12.016/09,
constitui  crime  de  desobediência,  o  não
cumprimento das decisões proferidas em mandado
de  segurança,  sem  prejuízo  das  sanções
administrativas e da aplicação da Lei no 1.079, de
10 de abril de 1950, quando cabíveis.

VISTOS, etc.

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta
pelo  Município  de  Sapé,  contra  sentença  que  concedeu  a  segurança
pleiteada pelo  Ministério  Público do Estado da Paraíba,  determinando o
fornecimento,  em favor de Carmelita Guedes Ferreira  e José Dantas de
Freitas, de alguns medicamentos e materiais hospitalares necessários ao
tratamento de suas enfermidades, podendo os primeiros serem substituídos
por  genéricos.  Determinou,  outrossim,  a  disponibilização  de  veículo
adequado  ao  transporte  dos  substituídos  com  finalidade  médica  e
terapêutica.

Requisitou,  por  fim,  a  expedição  de  ofício  ao  impetrado
informando o conteúdo do  decisum, com a advertência de que o seu não
cumprimento poderá configurar crime de desobediência, sem prejuízo das
sanções  administrativas  e  da  aplicação  da  Lei  de  Crimes  de
Responsabilidades, quando cabíveis.

Alega o recorrente que vem fornecendo de forma contínua o
material requerido na exordial, inexistindo o ato omissivo reclamado.

Afirma  que  o  Poder  Judiciário  não  pode  interferir  no
cumprimento  das  funções  públicas  o  Secretário  de  Saúde  local  e  que
restou demonstrada a ameaça de prisão por crime de desobediência por
Juiz que não detém competência para tanto. Por fim, requer o provimento
do apelo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando a
tese recursal e requerendo a manutenção do decisum.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça não opinou
sobre o mérito recursal.
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É o relatório.

DECIDO.

Pelo  que  se  colhe  do  caderno  processual,  o  Ministério
Público  do  Estado  da  Paraíba  ajuizou,  em  favor  de  Carmelita  Guedes
Ferreira e José Dantas de Freitas, Mandado de Segurança requerendo que
o ora recorrente ofereça a estrutura necessária para o tratamento de suas
enfermidades, respectivamente, AVC e Câncer de Próstata.

O Juízo a quo, após o devido trâmite processual, concedeu a
segurança  lastreado  nas  provas  colacionadas  ao  caderno  processual,
determinando, por isso, medidas para viabilizar a pretensão autoral, além
de advertir o impetrado, no caso, o Secretário Municipal de Saúde, do que
poderá resultar o não atendimento do decisum.

Em primeiro lugar,  como destaca a jurisprudência local  “O
Ministério  Público  possui  legitimidade  ativa  extraordinária,  para,  em
substituição  processual  a  pessoa  vulnerável  impetrar  mandado  de
segurança que visa ao fornecimento de medicamento a idosa que não tem
condições financeiras de arcar com o tratamento médico, por se tratar de
direito  indisponível.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00048241120138150371,  4ª  Câmara  cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 20-05-2014)  

Pois  bem,  quanto  ao  mérito  da  demanda,  penso  que  a
sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os seus termos, até
porque prolatada de acordo com o que estabelece o art.  196 da Magna
Carta, que está assim transcrito:

“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.”  (grifo
nosso)

No que  se  refere  à  alegação  de  que  vem atendendo  ao
clamor inaugural,  embora os documentos de fls. 182/187, demonstrem o
fornecimento  de  alguns  materiais  aos  substituídos,  não  atestam  o
cumprimento integral do  mandamus. Pelo contrário, o argumento principal
do impetrante é justamente no sentido de que não estava sendo prestado o
serviço  adequado,  o  que,  decididamente,  ainda  não  foi  demonstrado
integralmente pelo ente municipal.

No  que  diz  respeito  à  alegada  intervenção  do  Estado  na
função do administrador local, esta Corte de Justiça já firmou entendimento
dominante  no  sentido  de  que  a  tutela  de  direito  fundamental  essencial
(saúde) não viola o princípio da separação de poderes, in verbis:

[…].  Não  há  também  que  se  alegar  ferimento  à
independência e à harmonia dos Poderes, pois consiste o

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001504-13.2013.815.0351



pedido  da  inicial  em tutela  de  direito  fundamental,  sendo
dever do Judiciário garantir a observância desses princípios
por  parte  das  entidades  governamentais.  É  entendimento
pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal que não há
ferimento  à  independência  e  à  harmonia  dos  Poderes,
quando  a  pretensão  da  demanda  consistir  em  tutela  de
direito  fundamental  essencial,  sendo  dever  do  Judiciário
garantir  a  observância  desses  princípios  por  parte  das
entidades  governamentais.  […].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00231936620138150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.
em 28-10-2014) 

[…].  Tratando-se  o  caso  de  obrigação  máxima  tirada  da
própria Constituição Federal, não há como considerar que a
decisão  proferida  pelo  juiz  de  primeiro  grau  ofendeu  ao
principio  da  separação  dos  poderes.  […].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00120120077050001,
TRIBUNAL PLENO, Relator João Alves da Silva , j. em 12-
03-2013) 

Por fim,  no tocante  ao argumento de que o impetrado foi
ameaçado,  penso  que  esta  é  totalmente  descabido,  pois  não  houve
qualquer perigo imediato ao seu direito de liberdade.

Em verdade,  o prolator  da decisão se limitou a advertir  a
suposta  autoridade  coatora  de  que  ela  poderá  incorrer  em  crime  de
desobediência,  além  de  outras  sanções  previstas  na  Lei,  em  caso  de
descumprimento do comando judicial,  o que é plenamente possível,  até
porque a própria Lei do Mandado de Segurança, em seu art. 26, destaca:

Art.  26.  Constitui  crime de desobediência,  nos termos do
art.  330  do  Decreto-Lei  no  2.848,  de  7  de  dezembro  de
1940,  o  não  cumprimento  das  decisões  proferidas  em
mandado  de  segurança,  sem  prejuízo  das  sanções
administrativas e da aplicação da Lei  no 1.079,  de 10 de
abril de 1950, quando cabíveis.  

Ante  todo  o  exposto,  considerando  a  remansosa
jurisprudência Tribunal e a manifesta improcedência das razões recursais,
com  fulcro  no  art.  557,  caput, do  CPC,  NEGO  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO,  mantendo,  por
conseqüência, inalterada a sentença atacada.

P.I.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                            Relator
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