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 A matéria relativa ao fornecimento de insumos
pelo ente público é pacífica nos tribunais, tendo em
vista  que  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado
promover os atos indispensáveis à concretização do
direito  à  saúde,  quando  desprovido  o  cidadão  de
meios próprios. 

 “O acolhimento de pedido de fornecimento de
fraldas  geriátricas  também  volta-se  a  priorizar  a
saúde, da qual é derivada a higiene. O fato de não
estar  o  produto  requerido  na  lista  de  insumos
terapêuticos não afasta a sua imprescindibilidade na
manutenção da saúde de paciente incapacitado de
seus  movimentos  básicos.  A responsabilidade  dos
entes  federados  é  solidária  em relação  à  garantia
constitucional  de  assistência  à  saúde.  (TJES;  AI
0017408-13.2016.8.08.0012;  Quarta  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Robson  Luiz  Albanez;  Julg.  19/06/2017;
DJES 26/06/2017)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a REMESSA NECESSÁRIA, nos
termos da certidão de julgamento de fl.59.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária nos  autos  da  Ação  de

Obrigação de Fazer interposta por Jucie Batista Cabral, representado por sua

curadora,  Maria  de  Fátima  Sousa  Santos, contra  o  Município  de  Campina

Grande,  cuja  Sentença  julgou  procedente  o  pedido  e  determinou  o

fornecimento de cadeira de rodas, observada a ressalva quanto a possibilidade

de entrega  de equipamento equivalente.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Remessa Necessária.

É o relatório.

VOTO

O Autor  é  portador  de  sequelas  de  traumatismo da  medula

espinhal e requisitou cadeira de rodas.

É sabido que compete solidariamente à União, Estados, Distrito

Federal e Municípios o cuidado da saúde e assistência pública (art. 23, inc. II),

bem como, a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade

da cobertura e do atendimento” (art. 194, parágrafo único, inc. I). Logo, por ser

a saúde matéria de competência solidária entre os entes federativos, pode a

pessoa acometida de doença exigir medicamentos de qualquer um deles.

Portanto,  a  divisão  de  atribuições  prevista  na  Lei  8.080/90,

norma  que  trata  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  não  exime  os

supramencionados entes estatais de suas responsabilidades garantidas pela

Constituição Federal.

A  matéria  relativa  ao  fornecimento  de  insumos  pelo  ente

público é pacífica nos tribunais, tendo em vista que é direito de todos e dever
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do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde,

quando desprovido o cidadão de meios próprios.

Quando se trata de insumos adota-se o entendimento de que

se deve garantir a redução do risco de doença e de outros agravos. No caso, a

ausência de cadeira de rodas com as características descritas pelo médico

poderia causar lesões ao Autor. 

Nesse sentido:

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO
DE  FRALDAS  GERIÁTRICAS.  PRELIMINARES.
MÉRITO.  FORNECIMENTO  DO  INSUMO  POR
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  RECURSO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  I.  Preliminares:  A)
Incompetência  absoluta  do  juízo  de  origem.
Alegação inicial em contestação. Análise prejudicada
sob risco de ocorrência de supressão de instância.
B)  Irregularidade  de  representação  da  agravada.
Alegação inicial deve ocorrer em contestação. Vício
insuficiente a inviabilizar  a  demanda e sanável  no
decorrer  processual.  Análise  prejudicada  sob  risco
de ocorrência de supressão de instância. C) falta de
interesse  de  agir.  A  judicialização  do  pedido  de
fornecimento  de  medicamentos  prescinde  de
demonstração de exaurimento do requerimento pela
via  administrativa.  Preliminar  afastada.  D)
Ilegitimidade passiva do estado do espírito santo. O
estado  é  corresponsável  pelo  fornecimento  de
insumo  que  permeia  a  manutenção  ou
restabelecimento  da  saúde  com  os  demais  entes
federados.  Preliminar  afastada.  II.  Mérito:  O
acolhimento  de pedido de fornecimento  de fraldas
geriátricas também volta-se a priorizar a saúde, da
qual  é  derivada  a  higiene.  O fato  de  não  estar  o
produto requerido na lista de insumos terapêuticos
não afasta a sua imprescindibilidade na manutenção
da  saúde  de  paciente  incapacitado  de  seus
movimentos básicos. A responsabilidade dos entes
federados  é  solidária  em  relação  à  garantia
constitucional  de  assistência  à  saúde.  (TJES;  AI
0017408-13.2016.8.08.0012;  Quarta  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Robson  Luiz  Albanez;  Julg.  19/06/2017;
DJES 26/06/2017)
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Quanto  ao  sobrestamento  dos  processos  que  tratam  de

medicamentos não inclusos na lista do SUS, ressalte-se que tal temática não

atinge o presente feito que trata de pedido de cadeira de rodas. Nesse sentido

o  QO  na  ProAfR  no  REsp  1657156  /  RJ  QUESTÃO  DE  ORDEM  NA

PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0025629-7.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à  Remessa

Necessária, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro

dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo

Desembargador Leandro dos Santos, a Excelentíssima Desembargadora Maria

de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti  e  o  Excelentíssimo  Desembargador

José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.

Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador  LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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