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APELAÇÃO CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. 
AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAÇÃO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 
ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 
ENTES FEDERADOS. POSTULADO DA 
“RESERVA DO POSSÍVEL”. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE 
FINANCEIRA PELO ESTADO. 
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECEITA 
ORÇAMENTÁRIA. ESCUSA DESARRAZOADA. 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO 
FORNECIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO 
E DA REMESSA.

− “(...) 3. O direito à saúde é assegurado a 
todos e dever do Estado, por isso que legítima a 
pretensão quando configurada a necessidade do 
recorrido. 4. O Estado, o Distrito Federal e o 
Município são partes legítimas para figurar no pólo 
passivo nas demandas cuja pretensão é o 
fornecimento de medicamentos imprescindíveis à 
saúde de pessoa carente, podendo a ação ser 
proposta em face de quaisquer deles. Precedentes: 
REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 
p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 
09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ 
07.03.2005. (…) 8. Agravo regimental desprovido.” 
(AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 
03/11/2008).
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- 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 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 constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva 
e, no mérito, DESPROVER O APELO E A REMESSA, nos termos do voto 
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 110.

RELATÓRIO

JOSÉ  BARBOSA DA SILVA propôs Ação de Obrigação de 

Fazer, com pedido de Tutela Antecipada, contra o ESTADO DA PARAÍBA, 

objetivando o recebimento gratuito dos medicamentos DOXAZOCINA 4mg/dia 

e  OXIBUTININA 10  mg/dia, necessários ao tratamento recomendado  pelo 

médico à fl. 08, para o trato urinário baixo (CID N40).

Em suma, alegou que, malgrado não tenha condições de 

adquirir a droga explicitada, sem o comprometimento de sua subsistência, o 

Promovido estaria se negando a fornecê-la, em total afronta ao texto 

constitucional.

Conclusos os autos, o Juiz deferiu parcialmente a antecipação 

de tutela requerida (fls. 13/14).

Após regular tramitação do feito, o pedido vestibular foi julgado 
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parcialmente procedente, condenando o Estado da Paraíba a fornecer ao 

Demandante o medicamento prescrito pelo profissional médico, prontamente 

identificado, em quantidade necessária para controle da doença, devendo o 

mesmo se submeter a exames frequentes com  a periodicidade estabelecida 

pelo médico que a acompanha para análise da necessidade ou não da 

continuidade do fornecimento dos medicamentos, restando ratificada a medida 

antecipatória da tutela concedida, observada a ressalva feita na 

fundamentação da possibilidade da substituição do medicamento por outro com 

o mesmo princípio ativo  (fls. 63/68).

Inconformado, o Promovido interpôs recurso Apelatório, 

arguindo prefacial de ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, pugnando 

pela reforma do julgado (fls. 73/88).

Contrarrazões ofertadas às fls. 92/93.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento de ambos os 

recursos,  mantendo  a  decisão  guerreada  em  todos  os  seus  termos, fls. 

100/105.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

É bom dizer, inicialmente, que de acordo com os 

entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, possui caráter solidário a 

obrigação da União, Estado e Municípios de suportar o ônus do fornecimento 

de medicação aos menos favorecidos, sendo admissível o acionamento do 

Poder Judiciário através da interposição de demandas contra qualquer um 

deles. 

Destarte, uma vez reconhecida a responsabilidade supletiva 

dos Estados,  não há como ser afastada a obrigação de fornecimento regular 
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dos medicamentos necessitados pela coletividade.

Com efeito, nessa linha de pensamento, é valido trazer à 

colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 
282/STF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E 
MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[…] 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. (AgRg 
no AREsp 351.683/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 
10/09/2013)

Inclusive, em decisão exarada no pedido de Suspensão de 

Segurança nº 3941, a Suprema Corte assentiu: “Acrescente-se, ainda, que em 

17.03.2010 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou 

provimento a nove agravos regimentais interpostos contra decisões da 

Presidência desta Corte, para manter determinações judiciais que ordenavam 

ao Poder Público fornecer remédios de alto custo ou tratamentos não 

oferecidos pelo Sistema único de Saúde (SUS) a pacientes portadores de 

doenças graves, em situações semelhantes a dos presentes autos, o que 

reforça o posicionamento ora adotado. (STA-AgR 175 - apenso STA-AgR 178; 

SS-AgR 3724; SS-AgR 2944; SL-AgR 47; STA-AgR 278; SS-AgR 2361; SS-

AgR 3345; SS-AgR 3355, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). Ante o exposto, 

indefiro o pedido de suspensão . Publique-se. Brasília, 23 de março de 2010. 

Ministro GILMAR MENDES Presidente. (SS 3941, Relator(a): Min. Presidente, 

Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) GILMAR MENDES, julgado em 

23/03/2010, publicado em DJe-057 DIVULG 29/03/2010 PUBLIC 30/03/2010).

Dessa forma, percebendo-se mais que evidente a legitimidade 

do Estado da Paraíba para ocupar o polo passivo da demanda em tela, rejeito 
a preliminar.
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Mérito

Analisando os autos, verifica-se que o Promovente é portador 

de  sintomas de trato  urinário  baixo  (CID N40), necessitando fazer uso dos 

medicamentos DOXAZOCINA 4mg/dia e OXIBUTININA 10 mg/dia, consoante 

atesta o laudo médico de fl. 08, subscrito pelo médico Dr. Tales Leandro de 

Oliveira, CRM 5979-PB.

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:

“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 
212346/RJ, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 
04/02/2002 p. 321).

Do corpo de último acórdão se extrai a seguinte lição:

“Observa-se, pois,  que  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.  Tem,  portando,  a 
recorrente,  visivelmente,  direito  líquido  e  certo ao 
recebimento do remédio.

 As normas que promovem a garantia de direitos 
fundamentais não podem ser consideradas como 
programáticas, porque 'possuem um conteúdo  que 
pode ser  definido  na  própria  tradição  da 
civilização  ocidental-cristã'  e  'a  sua 
regulamentação  legislativa,  quando  houver,  nada 
acrescentará  de  essencial: apenas  pode  ser  útil 
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(ou,  porventura,  necessária)  pela  certeza  e 
segurança que criar  quanto  às condições  de 
exercício  dos  direitos  ou  quanto  à delimitação 
frente a  outros  direitos'  (cf.  José  Luiz  Bolzan, 
'Constituição  ou Barbárie:  perspectivas 
constitucionais',  in  'A  Constituição  Concretizada  - 
construindo  pontes  com  o público e o privado', 
Ingo Wolfgang Sarlet (org), Livraria do Advogado 
Editora, Porto Alegre, 2000, p. 34).

Dessarte, defronte de um direito fundamental, cai 
por terra qualquer outra justificativa de natureza 
técnica ou burocrática  do  Poder  Público,  uma  vez 
que, segundo  os  ensinamentos  de  Ives Gandra 
da  Silva Martins,  'o  ser humano  é  a única  razão 
do Estado. O Estado  está conformado  para servi-
lo, como  instrumento por  ele  criado  com  tal 
finalidade.  Nenhuma  construção artificial,  todavia, 
pode prevalecer  sobre  os  seus  inalienáveis 
direitos  e liberdades,  posto  que  o Estado  é um 
meio  de  realização  do  ser  humano  e não  um 
fim  em  si mesmo'  (in  "Caderno de Direito Natural 
- Lei Positiva e Lei Natural", n. 1, 1a edição, Centro 
de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p. 27).

Deveras, como já  foi  ressaltado  pelo  ilustre 
Ministro  José  Delgado,  ao julgar  caso  semelhante 
ao  dos  autos,  em  que  se  discutia  o 
fornecimento de medicamentos a portadores do 
vírus HIV, o Resp n. 325.337/RJ, DJU de 3.9.2001, 
'a  busca  pela  entrega  da  prestação  jurisdicional 
deve  ser prestigiada  pelo magistrado,  de  modo 
que  o  cidadão  tenha,  cada  vez  mais facilitada, 
com  a contribuição  do Poder  Judiciário,  a sua 
atuação  em sociedade,  quer  nas  relações 
jurídicas  de direito  privado,  quer nas de direito 
público'.

Nesse sentido, também  já  se  posicionou  o 
Supremo  Tribunal  Federal, verbis: 'Entre  proteger 
a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  que  se 
qualifica  como direito  subjetivo  inalienável 
assegurado  pela  própria Constituição  da República 
(art. 5,  caput),  ou  fazer  prevalecer  contra essa 
prerrogativa fundamental,  um  interesse financeiro 
e  secundário  do Estado,  entendo  -  uma  vez 
configurado  esse  dilema, que  razões  de ordem 
ético-  jurídica  impõe  ao  julgador  uma  só  e 
possível  opção:  o respeito  indeclinável  à  vida' 
(PETMC  1246/SC,  rel.  Min.  Celso  de Mello,  em 
31.1.1997).”
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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 Apelante 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.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de medida cautelar 

na ADPF 45/DF, da relatoria do Ministro Celso de Melo, decidiu acerca da 

possibilidade de o Poder Judiciário intervir na implementação de Políticas 

Públicas, visando a concretização de normas constitucionais veiculadoras de 

direitos sociais, atuando na preservação do “mínimo existencial humano”, 

definido por Luiz Edson Fachin como o conjunto de situações materiais 

imprescindíveis a vida digna do ser humano. 

Vejamos a ementa do julgado extraída do informativo nº 345 do 

STF:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE 
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA 
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE 
ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO 
POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS 
E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE 
DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. 
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA 
"RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA 
INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO 
CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". 
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS 
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(DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA 
GERAÇÃO).” 

Como se vê, não pode prosperar 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. O aparente conflito entre o direito individual do Recorrido de 

receber o tratamento de que necessita e o interesse público de se atender aos 

cronogramas orçamentários, poderia ser facilmente dirimido pela Administração 

Estadual, mediante uma melhor alocação dos recursos públicos para suprir as 

necessidades emergenciais e, até certo ponto previsíveis, haja vista a 

inoperância estatal em diversas áreas sociais, dentre elas, a saúde e a 

educação.

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.

Diante de todos os fundamentos expostos, em harmonia com o 

parecer  ministerial, REJEITO a preliminar  de ilegitimidade passiva  e,  no 
mérito, DESPROVEJO o Apelo e a Remessa.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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