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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  COMPETÊNCIA 
SOLIDÁRIA   DA  UNIÃO,  ESTADOS,  DISTRITO 
FEDERAL  E  MUNICÍPIOS  NO  CUIDADO  DA 
SAÚDE E NA ASSISTÊNCIA PÚBLICA (ART.  23, 
INC.  II).  MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO.  AUSÊNCIA  DE  RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA.  ESCUSA  DESARRAZOADA. 
GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DO 
FORNECIMENTO.  REDISCUSSÃO  DOS 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  AUMENTO  DO 
QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO E 
SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA.

-  Não  prospera  a  alegação  de  inexistência  de 
previsão orçamentária, dado que é a própria Carta 
Constitucional  que  impõe  o  dever  de  proceder  à 
reserva de verbas públicas para atender a demanda 
referente  à  saúde  da  população,  descabendo 
sustentar a ausência de destinação de recursos para 
fugir  à  responsabilidade  constitucionalmente 
estabelecida.  

-  A Portaria 1.318/2002 do Ministério da Saúde, que 
estabelece  a  listagem  de  medicamentos 
excepcionais a serem fornecidos gratuitamente pelo 
Poder Público, não tem o condão de restringir uma 
norma  de  cunho  constitucional  que,  por  ser 
veiculadora  de  direito  fundamental,  deve  ser 
interpretada  com  a  amplitude  necessária  a  dar 
eficácia aos preceitos constitucionais.

-  “O direito à saúde representa consequência 
constitucional indissociável do direito à vida” (Agravo 
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Regimental no Recurso Extraordinário n. º 271.286-
8/RS, STF, julgado em 12/09/2000).

-  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso  
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  
prejudicado ou em confronto  com súmula ou com  
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do  
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.” 
(Art. 557, CPC).

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  IVONETE  DE 

SOUSA BARROS e Remessa Necessária enviada pelo Juízo de Direito da 1ª 

Vara da Comarca de Queimadas que,  nos autos da  Ação de Obrigação de 

Fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE QUEIMADAS, julgou procedente o 

pedido inicial (fls. 50/53) para condenar o Promovido a fornecer à Promovente, 

gratuitamente,  o  medicamento  LUCENTIS,  na  quantidade  requerida  para  o 

controle  da doença,  ressalvada a hipótese de substituição por  outro com o 

mesmo princípio ativo,  por ser  portadora de Degeneração Ocular,  conforme 

Laudo Médico de fls. 11/13.

Inconformada, a  Recorrente  interpôs recurso Apelatório, 

pugnando pela majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é irrisórios diante do trabalho do patrono, 

mantendo a sentença nos demais termos. (fls. 55/57).

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 63-

v.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento da remessa, 

mantendo-se a sentença objurgada, e não se manifestou quanto ao apelo fls. 

69/75.

É o relatório. 

DECIDO
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Analisando os autos, verifica-se que a  paciente  Ivonete  de 

Sousa Barros é portadora de Degeneração Ocular, conforme Laudo Médico de 

fls.  11/13,  subscrito  pelo  Dr.  Luiz  Augusto  C.  Da  Silva,  CRM-PB  7340, 

necessitando fazer uso do medicamento LUCENTIS.

Pois bem.

Segundo o art. 196 da Constituição Federal, “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". 

A respeito desse preceito, a melhor orientação é aquela que 

considera que as normas pertinentes à saúde, por ser ela o mais típico dos 

direitos sociais, têm aplicabilidade imediata, independendo de norma 

regulamentadora.

Mais adiante, a Constituição Federal, no seu art. 198, consigna 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: [..] II - atendimento integral, com prioridade para atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...] § 1º - O sistema único 

de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento 

da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes".

Diante dessas disposições, observa-se que o Sistema Único de 

Saúde garante o fornecimento de cobertura integral aos seus usuários - não 

importando se de forma coletiva ou individualizada, como no caso em apreço -, 

e por todos os entes estatais da Administração Direta: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, do que decorre a impossibilidade do reconhecimento da 

irresponsabilidade do Recorrente.

Sobre  a  universalidade  da  cobertura,  no  âmbito 
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infraconstitucional, a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao regular o 

SUS e dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, bem como sobre a organização e funcionamento dos serviços a ela 

correspondentes, estabelece no 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;”.

Nesse caminho é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OBJETIVO:  
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE OBTENÇÃO 
DE  MEDICAMENTOS  INDISPENSÁVEIS  AO 
TRATAMENTO  DE  RETARDO  MENTAL,  
HEMIATROPIA,  EPILEPSIA,  TRICOTILOMANIA  E 
TRANSTORNO ORGÂNICO DA PERSONALIDADE.  
DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  RECURSO 
ORDINÁRIO.  DIREITO  À  SAÚDE  ASSEGURADO 
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 6º E 196 DA 
CF). PROVIMENTO DO RECURSO E CONCESSÃO 
DA SEGURANÇA.
I  -  É  direito  de  todos  e  dever  do  Estado assegurar  aos 
cidadãos a saúde, adotando políticas sociais e econômicas 
que  visem  à  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros 
agravos  e  permitindo  o  acesso  universal  igualitário  às 
ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e 
recuperação (arts. 6º e 196 da CF).
II - Em obediência a tais princípios constitucionais,  
cumpre  ao  Estado,  através  do  seu  órgão  
competente, fornecer medicamentos indispensáveis  
ao  tratamento  de  pessoa  portadora  de  retardo  
mental,  hemiatropia,  epilepsia,  tricotilomania  e  
transtorno orgânico da personalidade.
III - Recurso provido.” (RMS 13452/MG, Rel. Ministro 
GARCIA VIEIRA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em 
13/08/2002, DJ 07/10/2002 p. 172)

“RECURSO  ESPECIAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE 
MEDICAMENTOS. SUS. LEI N. 8.080/90.
O v. acórdão proferido pelo egrégio Tribunal a quo decidiu 
a questão no âmbito infraconstitucional, notadamente à luz 
da Lei n.8.080, de 19 de setembro de 1990.
O Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da  
assistência, de forma individual ou coletiva, para atender  
cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela  
qual, comprovada a necessidade do medicamento para a  
garantia da vida  da paciente,  deverá  ser  ele  fornecido.  
Recurso  especial  provido.  Decisão  unânime.” (REsp 
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212346/RJ,  Rel.  Ministro  FRANCIULLI  NETTO, 
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  09/10/2001,  DJ 
04/02/2002 p. 321)

O  postulado  da  “reserva  do  possível” constitui  um  limite  à 

efetivação dos direitos socioeconômicos. Neste aspecto, é de se observar que 

tal criação jurisprudencial condiciona a materialização de direitos prestacionais 

à existência de recursos financeiros.

Acontece que o Poder Público tem-se utilizado deste princípio 

para  tentar  se  esquivar  de  responsabilidades  que  lhe  foram  atribuídas 

constitucionalmente,  sem  ao  menos  demonstrar  a  sua  incapacidade 

econômica. O direito à saúde é consectário do direito à vida, razão pela qual 

indiscutível é a relevância e primazia na sua proteção.

Por fim, a Portaria nº 1.318/2002  do Ministério da Saúde, que 

estabelece  a  listagem  de  medicamentos  excepcionais  a  serem  fornecidos 

gratuitamente pelo Poder Público, não tem o condão de restringir uma norma 

de cunho constitucional que, por ser veiculadora de direito fundamental, deve 

ser interpretada com a amplitude necessária a dar eficácia aos preceitos nela 

contidos.

André Ramos Tavares bem conceitua o direito à saúde, por ser 

“o mais básico de todos os direitos, no sentido de que surge como verdadeiro 

pré-requisito da existência dos demais direitos consagrados 

constitucionalmente. É, por isto, o direito humano mais sagrado”  (Curso de 

Direito Constitucional, p. 387, Saraiva, 2002).

Nesse sentido, o próprio STF já explicitou:

“O direito à saúde representa consequência 
constitucional indissociável do direito à vida” 
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. º 
271.286-8/RS, julgado em 12/09/2000).

 
Desta feita, ao acolher a pretensão da  Autora, nenhum 

equívoco cometeu o Juiz.
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Por tais razões, nego seguimento à remessa necessária.

Quanto aos honorários advocatícios, depreende-se que o valor 

arbitrado  não  remunera,  apropriadamente,  o  trabalho  realizado  pelo 

profissional, ainda que se considere o baixo nível de complexidade da matéria 

discutida.

Os  honorários  advocatícios  não  podem  ser  irrisórios,  mas 

também,  não  podem  ser  extremados,  devendo  ser  arbitrados  aplicando-se 

prudência e moderação, consoante art. 20, § 4º, do CPC que determina: “nas 

causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor  inestimável,  naquelas  em que  não 

houver  condenação  ou  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções, 

embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados  consoante  apreciação 

eqüitativa  do juiz,  atendidas  as  normas  das  alíneas  a,  b  e  c  do  parágrafo 

anterior”.

Ao analisar situações análogas já decidiu Tribunal de Justiça 

Mineiro: 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -  AÇÃO 
CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  (...) 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSA DE PEQUENO 
VALOR  -  MAJORAÇÃO  -  CABIMENTO  (...)  Cabe  a 
majoração  dos  honorários  advocatícios  nas  ações 
cautelares de exibição de documento de pequeno valor, 
devendo o julgador ater-se aos requisitos dos §§ 3º e 4º 
do  art.  20  do  CPC.  (...).  (Apelação  Cível  n° 
1.0145.08.451936-5/001  -  17ª  câmara  cível  -  Relatora 
DESª.  MÁRCIA  DE  PAOLI  BALBINO  -  Data  da 
Publicação: 09/01/2009).

PROCESSUAL CIVIL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 
OBRIGAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  -  MULTA 
DIÁRIA - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
- VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO. (...) Pelo princípio 
da causalidade, aquele que deu causa à propositura da 
demanda ou à instauração de incidente processual deve 
responder pelas custas e honorários daí decorrentes. - O 
princípio da moderação, que igualmente deve nortear o 
julgador, na fixação de honorários advocatícios, não pode 
levar ao extremo de prejudicar a justa remuneração do 
profissional, revelando-se inadmissível o arbitramento da 
verba  em  termos  simbólicos.  (Apelação  Cível  n° 
1.0106.07.026558-7/001  -  9ª  Câmara  Cível  -  Relator 
DES. TARCISIO MARTINS COSTA - Data da Publicação: 
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29/09/2007).

Verifica-se,  assim,  que  15% (quinze  por  cento)  do  valor  da 

causa, que corresponde à R$ 1.905,80 (mil novecentos e cinco reais e oitenta 

centavos)  representa  adequadamente   a  natureza  e  as  circunstâncias  da 

causa.

 

O art. 557 do CPC prescreve que “O relator negará seguimento  

a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário  

à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior”.

Por tais razões, NEGO SEGUIMENTO a Remessa Necessária, 

e  dou  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO, para  majorar  os  honorários 

advocatícios  para  15% (quinze  por  cento)  do  valor  da  causa,  mantendo  a 

sentença nos demais termos.

Publique-se.

Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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