
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO 
Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002861-26.2012.815.0751
Origem : 4ª Vara da Comarca de Bayeux
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Município de Bayeux
Procurador : Glauco Teixeira Gomes
Apelado : Ministério Público do Estado da Paraíba
Remetente : Juiz de Direito

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO.  AÇÃO CIVIL
PÚBLICA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO DE SONDA NASOGÁSTRICA A
MENOR  IMPÚBERE  TRAQUEOSTOMIZADO  E
PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL GRAVE E
SÍNDROME  DE  PIERRE  ROBIN. PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO.  INCONFORMISMO.  PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 127 E 196, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  E  ART.  201,  V,  DO
ESTATUTO  DA  CRIANÇA.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  DA  FEDERAÇÃO,  EM
RELAÇÃO  À  MANUTENÇÃO  DA  SAÚDE
PÚBLICA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  FORNECIMENTO
DE  PRODUTOS  TERAPÊUTICOS.  PACIENTE
PORTADOR  DE  ENFERMIDADE. LAUDO
MÉDICO.  NECESSIDADE  DE  TRATAMENTO.
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IMPRESCINDIBILIDADE.  DIREITO  À  VIDA E  À
SAÚDE.  DEVER  DO  PODER  PÚBLICO.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DA
RESERVA  DO  POSSÍVEL.  PRINCÍPIO  DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO
ART.  196,  DO  TEXTO  MAIOR.  DIREITO  DE
RECEBER A TERAPIA RECEITADA PELO MÉDICO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

-  Despropositada a alegação de ilegitimidade ativa
do  Ministério  Público,  porquanto  a  norma
constitucional  é  precisa  em  sustentar  a  defesa  do
direito de menores, seja no Estatuto da Criança e do
Adolescente,  concedendo  tutela  integral  ao  menor,
ou pelo art.   127,  da Constituição Federal,  na qual
dispõe:  “O  Ministério  Público  é  instituição
permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais indisponíveis.”.

- Diante da solidariedade estampada na Constituição
da  República  Federativa  do  Brasil,  incumbe  aos
Municípios,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  à
União a obrigação de zelar pelas condições de saúde
da população, sobretudo, das pessoas mais carentes.

-  Sendo  o  direito  à  saúde  norma  constitucional
autoaplicável,  independente,  inclusive,  de  previsão
orçamentária,  o  seu  desatendimento  ou  o
atendimento de modo a não garantir o fornecimento
do  medicamento,  viola  o  conjunto  de  normas
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dispostas  na  Constituição  Federal  e  na  legislação
ordinária.

- O desatendimento ou o atendimento de modo a não
garantir o sobredito direito à qualidade de vida viola
o  conjunto  de  normas  constitucionais  e
infraconstitucionais.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares  suscitadas  e,  no
mérito, desprover os recursos.

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou
a presente Ação Civil Pública para a Defesa de Direito Indisponível com pedidos
de antecipação de tutela e de multa cominatória, no sentido de ordenar o Município
de  Bayeux,  ao  fornecimento  de  sonda  nasogástrica  nº  08,  na  quantidade  de  200
(duzentas) unidades, das quais necessita o menor Gabriel da Silva Martins, por ser
TRAQUEOSTOMIZADO  e  portador  de  PARALISIA  CEREBRAL  GRAVE  e
SÍNDROME DE PIERRE ROBIN, conforme laudos e receituários de fls. 21/32.

O Juiz deferiu o pedido de antecipação de tutela, fls.
43/45, na qual determinou ao Município de Bayeux, o fornecimento de 200 unidades
de sonda nasogástrica nº 08, devendo permanecer o fornecimento até o término do
tratamento,  estabelecendo  o  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias,  sob  pena  de
pagamento de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para a hipótese de
descumprimento.

Citado,  o  promovido não  ofertou contestação,
conforme atesta a certidão de fl. 53.
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O Juiz a quo julgou procedente a pretensão disposta
na inicial,  ratificando a tutela  anteriormente concedida,  nos seguintes  termos,  fls.
55/60:

Isto  posto  e  tudo  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,   julgo
procedente o pedido e faço com base no art. 196 da
CF c/c art. 269, I do CPC, para confirmar a tutela de
fls.  43  a  45  para  determinar   ao  suplicado  que
forneça  a  Gabriel  Silva  Martins 200  unidades  de
sonda  nasogástrica  nº  08,  devendo  permanecer  o
fornecimento  até  o  término  do  tratamento,  nos
moldes requeridos na inicial, sob pena de aplicação
da multa já estabelecida, além das demais medidas
cabíveis  na  espécie.  Sem  custas  (art.  26  da  Lei
Estadual 5.672/92).

Ainda, houve a sua remessa oficial. 

Inconformado,  o  Município  de  Bayeux  interpôs
APELAÇÃO,  fls.  61/66,  suscitando,  preliminarmente,  a  ilegitimidade  ativa  do
Ministério  Público  para  interpor  a  presente  demanda,  por  não  ser  de  sua
competência  formular  pretensão  em  Ação  Civil  Pública  tutelando  interesses
individuais heterogêneos, bem como, a ilegitimidade passiva ad causam, por competir
à  União  e  ao  Estado  a  responsabilidade  para  o  fornecimento  do  medicamento
pleiteado, visto tratar-se de medicação complexa e de alto custo. No mérito, suscita a
observância ao sistema de repartição de competências conferido aos entes federados,
competindo ao Município a responsabilidade pelos procedimentos de baixa e média
complexidade. Defende a necessidade de observância do princípio constitucional da
legalidade,  haja  vista  que  a  Administração  Pública  não  pode  agir  senão  quando
devidamente  autorizada  por  lei.  Ademais,  diante  dessas  considerações,  alega  a
impossibilidade de o poder judiciário impor ao Município serviço estranho a sua
alçada,  sob  pena  de  invasão  de  competência.  Ao  final,  postula  o  provimento  do
presente recurso apelatório, visando à reforma integral da decisão refutada.
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Contrarrazões ofertadas, fls. 70/76, as quais realizou
o resumo fático da demanda, rechaçando as preliminares de ilegitimidade ativa do
Ministério Público, ante os ditames dos arts. 127 e 129,  II, ambos da Carta Magna, e
com base nos precedentes dos tribunais pátrios, e ilegitimidade  passiva  ad causam,
pois a responsabilidade pelo direito à saúde, nos moldes do art. 196 da Constituição
Federal,  é  solidária  entre  todos  os  entes  estatais,  e,  requerendo,  ao  final,  o
improvimento do recurso.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 83/90, opinou pelo desprovimento dos
recursos.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Considerando  o  entrelaçamento  das  insurgências
recursais,  proceder-se-á,  em  conjunto,  ao  exame  do  Recurso  Apelatório  e da
Remessa  Oficial,  com  destaque  para  a  apreciação,  inicialmente,  das  prefaciais
arejadas pelo Município de Bayeux, ora apelante.

O  recorrente,  em  suas  razões  recursais,  suscita  a
preliminar de     ilegitimidade ativa  , por entender que o Ministério Público não possui
legitimidade para postular direitos individuais.

Sem razão, contudo, o ente municipal, uma vez que o
interesse  individual  defendido  pelo  Parquet  é  indisponível,  ou  seja,  a  saúde  da
criança, Gabriel de Souza Silva.

Ora,  segundo  dispõem  os  arts.  127  e  129,  da
Constituição Federal, bem como, os arts. 5º e 21, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil
Pública),  art.  25,  IV,  alínea  “a”,  da  Lei  nº  8.625/93  (Lei  Orgânica  do  Ministério
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Público), e também art. 201, V e VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, está o
Ministério Público legitimado para propor ação civil pública, a fim de coibir violação
aos direitos inerentes à dignidade e à existência da pessoa humana.

Respaldando o entendimento:

ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERATIVOS  PELO  FUNCIONAMENTO  DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.  INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO
ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1.  A presente  divergência  (legitimidade passiva  do
Estado para integrar a lide e legitimidade ativa do
Ministério Público, que pretende o fornecimento de
medicamentos à menor cuja provedora não dispõe de
recursos  para  custear  o  tratamento  médico)  não
guarda  similitude  com  a  matéria  submetida  ao
procedimento  do  art.  543-C  do  CPC  no  REsp
1.102.457/RJ.
2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de
responsabilidade solidária da União,  dos Estados e
dos Municípios,  de modo que qualquer um desses
entes  tem legitimidade ad causam para  figurar  no
polo passivo de demanda que objetiva a garantia do
acesso a medicamentos para tratamento de problema
de saúde. Precedentes.
3.  O Ministério Público possui legitimidade ativa
para  ajuizar  ação  civil  pública   que  visa  ao
fornecimento  de  medicamento  a  pessoa  que  não
tem  condições  financeiras  de  arcar  com  o

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002861-26.2012.815.0751                                                                                                         6



tratamento  médico,  por  se  tratar  de  direito
indisponível. Precedentes.
4. Reavaliar a necessidade, ou não, da prova pericial
requerida,  a  fim  de  verificar  a  existência  de
cerceamento  de  defesa,  exige  análise  de  provas  e
fatos, o que atrai para o recurso especial o óbice da
Súmula 07/STJ.
5.  Agravo  regimental  não  provido.(STJ  -  AgRg  no
REsp 1297893 / SE, Rel. Min. Castro Meira, segunda
turma,  Data  do  Julgamento  25/06/2013,  Data  da
Publicação 05/08/2013). - negritei

Neste norte, não merece guarida a preliminar.

O  apelante suscita,  ainda,  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva    ad causam  ,  diante da repartição de competências conferida
aos entes públicos.

Segundo  a  Lei  nº  8.080/1990  e  o  art.  23,  II,  da
Constituição  Federal,  a  União,  Estados,  Municípios  e  Distrito  Federal  têm
competência comum para “cuidar da saúde e assistência pública”. Logo, os entes da
federação  são  responsáveis  solidariamente  por  matérias  de  grande  interesse  da
coletividade, sendo a saúde incluída nesse rol, por ser direito de todos e dever do
Estado, garantido no art. 196, da Carta Magna. 

Por oportuno, acrescenta-se que a responsabilidade
solidária decorrente da competência comum não exige a participação de todos os
outros entes quando a demanda for interposta apenas contra o Município.  Dessa
feita, não pode a União, Estado ou Município se eximirem do seu indiscutível dever
de  fornecimento  gratuito  de  medicamento/cirurgia  e  redirecionar  o  encargo  para
outra esfera estatal, quando, na verdade, a competência se debruça sobre a obrigação
solidária entre as pessoas jurídicas de direito público interno.

O Superior Tribunal de Justiça,  em questão similar,
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igualmente decidiu:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO
DEINSTRUMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  -  SÚMULA  282/STF
-FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  -
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTESFEDERATIVOS - LEGITIMIDADE PASSIVA -
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.2821.  Ausência  de
prequestionamento  dos  artigos  6º,  36,  §  2º  da  Lei
8.080/90,  8º  e 15 da LC 101/2000,  e das respectivas
teses, o que atrai a incidência do óbice constante na
Súmula  282/STF.6º368º151012.  Esta  Corte,  em
reiterados  precedentes,  tem  reconhecido  a
responsabilidade solidária dos entes federativos da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que
concerne à garantia do direito à saúde.  Ainda que
determinado  serviço  seja  prestado  por  uma  das
entidades  federativas,  ou  instituições  a  elas
vinculadas,  nada  impede  que  as  outras  sejam
demandadas,  de  modo  que  todas  elas  (União,
Estados,  Município)  têm,  igualmente,  legitimidade
para  figurarem  no  polo  passivo  em  causas  que
versem  sobre  o  fornecimento  de  medicamentos.4.
Agravo regimental  não provido.  (AgRg no Agravo
de  instrumento  nº  909.927-PE  (2007/0152699-3),
Relatora:  Ministra  Diva  Malerbi,  desembargadora
convocada  TR3ª  região,  2ª  Turma,  Julgado  em:
21/02/2013,) - grifei.

Como cediço, a saúde é um direito subjetivo de todos
e considerado como direito de segunda dimensão. Por essas premissas e pelo teor da
Constituição  Federal,  não  há  a  possibilidade  da  discussão  sobre  qual  o  ente
Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002861-26.2012.815.0751                                                                                                         8



responsável  pelo  custeamento  do  tratamento,  mas  a  evidência  de  que  todas  as
entidades políticas detêm o dever, de forma linear, em atender os carentes de saúde
pública.

Não  merece  guarida  a  alegação  de  ser  cabível  o
fornecimento  de  medicamentos  gratuitos  apenas  pela  União  e  pelo  Estado,  pois,
como frisado acima,  em virtude da  solidariedade existente,  o  Município  também
responde por esta obrigação, quando faltem recursos aos demais entes públicos.

Por tais razões, rejeito também esta preliminar.

Passa-se ao exame do mérito.

Conforme  noticiado,  Gabriel  da  Silva  Martins é
traqueostomizado e portador de PARALISIA CEREBRAL GRAVE e SÍNDROME DE
PIERRE  ROBIN,  necessitando  do  fornecimento de  sonda  nasogástrica  nº  08,  na
quantidade de 200 (duzentas) unidades, conforme indicação médica.

Como se sabe, o direito à saúde, embora não esteja
previsto diretamente no art. 5º, encontra-se previsto na própria Constituição (arts. 6º,
23, II, 24, XII, 196 e 227, todos da Constituição Federal) e assume, da mesma forma
que aqueles,  a feição de verdadeiro direito fundamental de segunda geração. Sob
este prisma, a saúde carrega em sua essência a necessidade do cidadão em obter uma
conduta ativa dos entes  da federação no sentido preservar-lhe o direito maior:  o
direito à vida.

Destarte, não pode o ente público tentar se esquivar
de  sua  obrigação  constitucional  em  assistir  a  seus  cidadãos,  principalmente  no
tocante  à  saúde,  direito  fundamental  do  ser  humano,  negando-se  a  prestar
medicamentos às pessoas necessitadas para garantir o próprio direito à vida.  

  
O Supremo Tribunal Federal explicitou:

PACIENTE  PORTADORA  DE  DOENÇA
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ONCOLÓGICA.  NEOPLASIA  MALIGNA  DE
BAÇO.  PESSOA  DESTITUÍDA  DE  RECURSOS
FINANCEIROS.  DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
Necessidade imperiosa de se preservar, por razões
de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito
essencial. Fornecimento  gratuito  de  meios
indispensáveis  ao  tratamento  e  à  preservação  da
saúde de pessoas carentes.  Dever constitucional do
estado  (CF,  arts.  5º,  "caput  ",  e  196).  Precedentes
(STF).  Responsabilidade  solidária  das  pessoas
políticas  que  integram  o  estado  federal  brasileiro.
Consequente possibilidade de ajuizamento da ação
contra um, alguns ou todos os entes estatais. Recurso
de  agravo  improvido.  (STF;  RE-AgR  716.777;  RS;
Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Celso  de  Mello;  Julg.
09/04/2013; DJE 16/05/2013; Pág. 47) - destaquei.

Nessa  vertente,  não  se  pode  falar  em  ausência  de
previsão orçamentária, como aduz o apelante, pois, como visto alhures, o direito à
saúde, inserido no art. 6º, da Constituição Federal, possui observância obrigatória em
um Estado Social de Direito, integrando, assim, o denominado piso vital mínimo, o
qual  tem  por  finalidade  a  melhoria  das  condições  de  vida  dos  hipossuficientes,
visando à concretização da igualdade, exigindo, diante do seu caráter de “direito de
crédito”,  comportamentos  positivos  do  Poder  Público  a  fim  de  amenizar  essa
hipossuficiência.  

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à
saúde,  qualificados  como  direitos  subjetivos  inalienáveis,  garantido  a  todos  pela
própria  Lei  Maior  (art.  5º,  caput,  e  art.  196),  ou  fazer  prevalecer,  contra  essa
prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Poder Público,
este Julgador entende – uma vez configurado esse dilema – e por razões de ordem
ético-jurídica,  somente  ser  possível  ao  Poder  Judiciário  uma  opção:  o  respeito
indeclinável  à  vida  e  à  saúde  humana,  máxime  diante  do  princípio  da

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0002861-26.2012.815.0751                                                                                                         10



proporcionalidade,  na vertente do interesse preponderante,   não havendo que se
falar,  na  hipótese,  em  violação  ao  princípio  da  separação  dos  poderes,  “pois  o
judiciário é competente para atuar sempre que houver lesão ou ameaça de lesão ao
direito à vida.”  (TJPB;  RO-AC 001.2009.019.666-6/001;  Campina Grande;  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 12/01/2011).

De mais a mais, ainda que existisse certa limitação
financeira por parte do Município, a cláusula da reserva do possível não poderia ser
jamais invocada justificar o descumprimento de preceito constitucional, que garante
ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna (mínimo existencial), sendo
oportuno  ressaltar  o  entendimento  sustentado  pelo  Ministro  Celso  Mello,  no
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 45,
cujo excerto transcrevo: 

Cumpre  advertir,  desse  modo,  que  a  cláusula  da
“reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de
justo motivo objetivamente aferível - não pode ser
invocada,  pelo  Estado,  com  a  finalidade  de
exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações
constitucionais,  notadamente  quando,  dessa
conduta  governamental  negativa,  puder  resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos
constitucionais  impregnados  de  um  sentido  de
essencial fundamentalidade. 
Daí  a  correta  ponderação  de  ANA  PAULA  DE
BARCELLOS  ("A  Eficácia  Jurídica  dos  Princípios
Constitucionais",  p.  245-246,  2002,  Renovar):  "Em
resumo:  a  limitação  de  recursos  existe  e  é  uma
contingência que não se pode ignorar.  O intérprete
deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem
pode  ser  exigido  judicialmente,  assim  como  o
magistrado,  ao  determinar  seu  fornecimento  pelo
Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a
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finalidade  do  Estado  ao  obter  recursos,  para,  em
seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de
serviços,  ou  qualquer  outra  política  pública,  é
exatamente  realizar  os  objetivos  fundamentais  da
Constituição.  A  meta  central  das  Constituições
modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser
resumida,  como já  exposto,  na  promoção  do  bem-
estar  do  homem,  cujo  ponto  de  partida  está  em
assegurar  as  condições  de  sua  própria  dignidade,
que inclui, além da proteção dos direitos individuais,
condições  materiais  mínimas  de  existência.  Ao
apurar os elementos fundamentais dessa dignidade
(o  mínimo  existencial),  estar-se-ão  estabelecendo
exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos.
Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir,
relativamente  aos  recursos  remanescentes,  em  que
outros  projetos  se  deverá  investir.  (Supremo
Tribunal Federal, DJ nr. 84, 04/05/2004) - destaquei.

Em caso similar, aresto desta Corte de Justiça:

[…].  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO À SAÚDE.
GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE  TODOS.
IMPETRANTE  QUE  COLACIONOU  PROVA  DA
NECESSIDADE  DE  EFETIVAÇÃO  DO  ATO
CURATÓRIO.  AUSÊNCIA  DO  PROCEDIMENTO
NO  ROL  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.
CLÁUSULA  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL.
IRRELEVÂNCIA.  NECESSIDADE  DE GARANTIA
DO MÍNIMO  EXISTENCIAL.  PARECER MÉDICO
DE  ESPECIALISTA  OPINANDO  PELA
REALIZAÇÃO  DA  INTERVENÇÃO  CIRÚRGICA
INDICADA.  CONCESSÃO  DA  ORDEM
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MANDAMENTAL.  -  É  dever  Constitucional  do
Estado  prover  as  despesas  com os  procedimentos
médicos para as pessoas que não possuem condições
de arcar com os valores, sem se privar dos recursos
indispensáveis  ao  sustento  próprio  e  da  família.
Prováveis  questões  de  ordem  interna  da
Administração Pública, que dizem respeito à lista
de  medicamentos-cirurgias  ou  a  cláusula  da
reserva  do  possível,  não  podem  servir  de
empecilho ao direito do cidadão enfermo, uma vez
que  estamos  tratando  de  saúde,  cuja
responsabilidade  dos  entes  políticos  está
constitucionalmente  fixada.  -  “Tratando-se  de
direito  fundamental,  incluso  no  conceito  de
mínimo  existencial,  inexistirá  empecilho  jurídico
para  que  o  Judiciário  estabeleça  a  inclusão  de
determinada  política  pública  nos  planos
orçamentários do ente político, mormente quando
não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira  da  pessoa  estatal.  ”  (STJ.
AgRg no REsp 1136549 / RS. Rel. Min. Humberto
Martins.  J.  Em  08/06/2010).  -  “Art.  5º.  Todos  são
iguais  perante  a  Lei,  sem  distinção  de  qualquer
natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos
estrangeiros residentes no País,  a  inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos seguintes termos: ”
(Caput, do art. 5º da Constituição Federal) “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.  ”  (Art.  196 da Constituição Federal).
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“Art.  5º  Na aplicação  da Lei,  o  juiz  atenderá  aos
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem  comum.  ”  (Art.  5º  da  Lei  de  Introdução  ao
Código  Civil).  (TJPB;  MS  999.2012.000295-4/001;
Primeira  Seção  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José
Ricardo Porto; DJPB 10/09/2012; Pág. 6) – negritei.

Logo,  as  limitações  orçamentárias e  a  teoria  da
reserva do possível não podem servir de supedâneo para a entidade fazendária vir a
se eximir do dever constitucional de proteger a vida e a saúde da necessitada.

Por  outro  lado,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
manifestou-se no sentido de que o fornecimento de medicamentos gratuitos aos mais
necessitados não pode se restringir à relação constante na Portaria nº 1.318/2002, do
Ministério da Saúde. Senão, vejamos:

[…].  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,  dever  ser
interpretada  com  a  amplitude  necessária  a  dar
eficácia  aos  preceitos  constitucionais.  (TJPB;  AC
037.2010.003779-7/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro dos  Santos;
DJPB 23/04/2013; Pág. 10).

À luz dessas considerações,  releva-se indiscutível  a
responsabilidade do ente público em fornecer os medicamentos vindicados na inicial,
devendo ser mantida a decisão hostilizada, ora submetida à reapreciação obrigatória,
em todos os seus termos, haja vista a saúde ser um direito de todos e dever do ente
público, nos termos dos arts. 6º e 196, ambos da Constituição da República.
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Ademais,  impende  ressaltar  que  o  Órgão  Julgador
não está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente,
sendo  suficiente  a  apreciação  daqueles  que  entende  necessários  ao  deslinde  da
questão.

Ante  o  exposto,  REJEITO AS PRELIMINARES E,
NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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