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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 2005670-06.2014.815.0000
ORIGEM: 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
RELATOR:  Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado  para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Município de João Pessoa
PROCURADOR: Antônio Fernando de Amorim Cadete
AGRAVADA: Maria das Graças Gomes
DEFENSORA: Marizete Batista Martins

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AGRAVADA  PORTADORA DE TRANSTORNO
DEPRESSIVO CORRENTE EPISÓDIO ATUAL GRAVE SEM
SINTOMAS  PSICÓTICOS  (CID.  F  33.2).
FORNECIMENTO GRATUITO DE REMÉDIO  A PESSOAS
CARENTES DE RECURSOS FINANCEIROS. OBRIGAÇÃO
DO MUNICÍPIO  AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DESPROVIMENTO. 

- “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
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agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
(artigo 196 da Constituição Federal de 1988).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara Especializada Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar
provimento ao agravo interno.

O  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA  interpôs  agravo
interno contra MARIA DAS GRAÇAS GOMES, visando à reforma
da  decisão  monocrática  desta  relatoria  (f.  60/65),  que  negou
seguimento  a  agravo  de  instrumento,  nos  autos  da  ação  de
obrigação de fazer.

Eis a ementa da decisão vergastada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA.  DIREITO À SAÚDE.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERADOS. NÃO PREVISÃO DA DESPESA NO ORÇAMENTO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA
DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. APLICAÇÃO DO ART.
557 DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

- A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que “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”. 

No intuito  de  trazer  a  matéria  ao Colegiado,  o  agravante
interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão no
que diz respeito aos mesmos pontos anteriormente analisados.

É o breve relato.
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VOTO: Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
Relator

Mantenho  a  decisão  agravada,  pelos  seus  próprios
fundamentos, in verbis:

Na  hipótese  em  exame,  agravada  foi  diagnosticada  com
TRANSTORNO  DEPRESSIVO  CORRENTE,  EPISÓDIO  ATUAL  GRAVE
SEM SINTOMAS PSICÓTICOS (CID F.33.2), conforme laudo médico de
f.35.

Em razão de seu estado de saúde, dentre outros materiais, necessita
do uso de 12 pacotes de fraldas mensais, de forma gratuita, pois não
tem condições financeiras de arcar com o respectivo custo.

Pois  bem,  a Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "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". 

Mais adiante, a Carta Magna, 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". 

A saúde é um direito constitucional previsto nos arts. 6º e 196 da CF,
extensivo a toda a população -- e constitui dever do Estado. Tais
dispositivos não podem ser entendidos como normas programáticas,
ou de "mera orientação ao legislador", como dizia a doutrina clássica,
sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem
jurídica pátria como de essencial relevância. 

Com efeito, quando se defende o direito à saúde, protege-se, por
consequência, a principal objetividade jurídica do nosso
ordenamento: a vida humana em todos os aspectos de sua
dignidade. 



AgRg n. 2005670-06.2014.815.0000                                                                                                      4

Sobre a saúde, leciona José Afonso da Silva:

[...] E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de
todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença,
cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o
estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação
econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas
constitucionais”.1

Alega, também, o agravante, que o deferimento da tutela antecipada
acarreta evidente lesão ao erário, bem como, representa vultoso
prejuízo ao cofre público estadual.

O Ministro do STJ, Franciulli Netto, no REsp n. 212346/RJ, decidindo
questão análoga à que ora foi levantada pelo agravante, assim se
posicionou: 

Observa-se  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  ele  ser  fornecido.  Tem,  portanto,  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 (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).

Destarte,  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,

1 In Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo:Revista dos Tribunais, 1990, 6ª ed., p. 271
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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  facilidade,  com  a
contribuição  do  Poder  Judiciário,  a  sua  atuação  em  sociedade,
quer nas relações jurídicas de direito privado, quer nas de direito
público.

Dessa forma, os argumentos do agravante não podem ser acatados,
posto que está em jogo valor muito superior a questões
orçamentárias ou de lacuna legislativa, devendo ser assegurado ao
cidadão o exercício efetivo de um direito constitucionalmente
garantido. 

O STF, quanto ao tema, tem o seguinte entendimento:

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica
como  direito  subjetivo  inalienável  assegurado  pela  própria
Constituição  da  República  (art.  5º,  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  impõem  ao  julgador  uma  só
possível opção: o respeito indeclinável à vida2. 

Diante dos argumentos postos, não há como não atrair a incidência
do disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art.  557.  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.

O presente agravo, mostra-se manifestamente improcedente, por se
encontrar em flagrante confronto com a jurisprudência consolidada
deste Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba.

Não constitui demasia reproduzir algumas decisões exaradas por esta

2 PETMC 1246/SC, Min. Celso de Mello
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Colenda Corte:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Doença  crônica.  Me-dicamento.
Fornecimento gratuito.  Dever  do  Estado.  Inteligência  do  art.  196
da  CF/88.  Concessão  da  ordem.  É  dever  do  Estado  fornecer,  de
forma  contínua  e  gratuita,  medicamentos  aos  que  deles
necessitam,  de  acordo  com  o  disposto  no  artigo  196  da
Constituição Federal de 1998.3 

CONSTITUCIONAL  –  Ação  Civil  Pública.Fornecimento  de
Medicamento à Pessoa Carente. Legitimidade do Ministério Público
para  promover  a  ação.  -  É  dever  do  Estado  fornecer,  de  forma
regular e gratuita, os medicamentos excepcionais ou de alto custo
às pessoas carentes, em razão da proteção ao direito à vida digna
e à saúde do cidadão tutelado pela CF. - O Ministério Público tem
legitimidade para promover Ação Civil Pública objetivando tutelar o
direito do cidadão a medicamentos excepcionais ou de alto custo,
por ser dever do Estado o seu fornecimento, em razão da proteção
constitucional ao direito à saúde. Tal direito afigura-se indisponível
e,  portanto,  devendo  ser  tutelado  pelo  parquet,  com  o  fim  de
assegurar  o  desenvolvimento  do  direito  processual  vigente  à
pessoa humana.4

Desse  modo,  diante  das  lições  acima  expostas,  nego
seguimento ao recurso de agravo com fulcro no artigo 557
do CPC. (sic, f. 61/65).

Consoante se observa, a decisão impugnada via agravo
interno foi lançada de acordo com várias outras desta Corte de
Justiça e em sintonia com o art. 557 do CPC, não merecendo,
portanto, qualquer retoque.

Destarte,  nego  provimento  ao  agravo  interno,
mantendo incólume a decisão monocrática ora recorrida.

É como voto.

3 TJPB - Processo n. 999.2006.000105-7/001 - Relator - Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro - Julg.
31/5/2006 - DJ 15/6/2006.

4 TJPB - Processo n. 037.2004004430-9/001 - Relator Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior - Julg. 25/7/2006 - DJ
8/8/2006.
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Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do
julgamento com ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com
jurisdição limitada para substituir a Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA
RAMOS.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  TATJANA
MARIA NASCIMENTO LEMOS, Promotora de Justiça Convocada.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  João
Pessoa/PB, 26 de agosto de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                   Relator


