
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002849-80.2015.815.0371
RELATOR             : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE             : Município de Sousa
ADVOGADA             : Iáscara R. Ferreira Tavares
APELADO             : Ministério Público do Estado da Paraíba
JUÍZO RECORRENTE  : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sousa
JUIZ (A)             : Jeremias de Cássio Carneiro de Melo 

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
SENTENÇA QUE DETERMINOU FORNECIMENTO
DE  SUPLEMENTO  PARA  MENOR  PORTADORA
DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  PÚBLICOS.  DIVISÃO
ADMINISTRATIVA  DE  ATRIBUIÇÕES  QUE  NÃO
RESTRINGEM  A  RESPONSABILIDADE  DO
MUNICÍPIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

- “A constituição Federal de 1988 erige a saúde como um
direito  de  todos  e  dever  do  Estado  (art.  196).  Daí,  a
seguinte  conclusão:  é obrigação do Estado,  no sentido
genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
assegurar  às  pessoas  desprovidas  de  recursos
financeiros o acesso à medicação necessária para a cura
de  suas  doenças,  em  especial  as  mais  graves,  não
podendo  a  divisão  administrativa  de  atribuições
estabelecida  pela  legislação  decorrente  da  Lei  n.
8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela,
apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro
final  dessa  atuação,  o  qual,  no  entanto,  deve  ser
resolvido pelos entes federativos administrativamente ou
em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão
da  população  ao  reconhecimento  de  seus  direitos
constitucionalmente garantidos como exigíveis  deles de
forma solidária. “ RECURSO ESPECIAL Nº 1.702.020 -
AM (2017/0256654-8), RELATOR: MINISTRO HERMAN
BENJAMIN, 11/12/2017.

MÉRITO.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.
PRINCÍPIO  QUE  NÃO  PODE  SER  UTILIZADO
COMO ÓBICE A PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS
SOCIAIS.  CLAÚSULA  DE  RESERVA  DO



POSSÍVEL. QUESTÃO FINANCEIRA UE  NÃO
PODE  SE  SOBREPOR  AO  DIREITO
CONSTITUCIONAL  À  VIDA  E  A  SAÚDE.
NECESSIDADE DE SE REALIZAR PERÍCIA PARA
SABER  A  REAL  NECESSIDADE  DO
SUPLEMENTO  ALIMENTAR.  PROVA  TÉCNICA
DEFERIDA  SEM  QUE  ISSO  IMPLIQUE  EM
SUSPENSÃO  DA  ORDEM  JUDICIAL.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
NECESSÁRIA E DO APELO.

-  Embora se saiba que o julgador deve observar a
razoabilidade  da  pretensão  e  a  existência  de
disponibilidade financeira do Ente Público, há de se
levar  em  consideração,  também,  o  fato  de  que,
apurados  os  recursos  orçamentários  previstos  em
cada  caso  concreto  e  promovida  a  necessária
ponderação  entre  os  princípios  e  interesses
envolvidos, não se poderá deixar de atender a uma
parcela  dos  direitos  fundamentais  básicos  do
cidadão,  ou  seja,  ao  “mínimo  existencial”.  Ora,
existem  direitos  e  situações  específicas  aos  quais
não se concebe a abstenção do Município, mediante
simples alegação de falta de recursos públicos, lesão
a ordem administrativa ou outros interesses públicos.

-  Considerando  que  a  criança  tem  idade  de  dois
anos,  momento em que já  são introduzidos outros
alimentos  diversos  do  leite,  é  possível  que  não
necessite  mais de quinze latas do suplemento por
mês.  Entretanto,  simplesmente  suspender  o
fornecimento até que seja feita perícia seria privar a
criança de uma alimentação que certamente ainda
necessita, baseado em mera suposição. Saliente-se
que por se tratar de criança que não pode consumir
lactose,  o  consumo  desta  substância  pode  causar
desordens  em  seu  organismo,  tais  como  diarréia,
vômitos  e  problemas  estomacais.  Deste  modo,
embora  seja  necessária  a  perícia  para  fixar,  na
atualidade,  a  real  necessidade  do  suplemento,  o
Município deverá arcar com a quantidade requerida
pela parte até que realize prova em sentido contrário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER PARCIALMENTE  a  Apelação  e  a
REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator  e  da certidão de
julgamento de fl. 88.
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta

pelo Município de Sousa contra a Sentença que julgou procedente o pedido e

condenou a edilidade a fornecer 15 (quinze) latas do suplemento Nan 1 sem

lactose.

Sustenta,  preliminarmente,  sua  ilegitimidade  passiva  por  ser

atribuição do Estado o fornecimento do suplemento.

Alega  que  não  tem  dotação  orçamentária  suficiente  para

suportar o volume dos valores requeridos pelo Autor.

Argumenta que a Decisão importa em violação aos princípios

da independência dos Poderes e do orçamento e pede a realização de perícia

para verificar a necessidade do suplemento por se tratar de criança com oito

anos e que, provavelmente, não utiliza tantas latas de leite. 

Nas  Contrarrazões,  a  Apelada  afirma  que  a  obrigação  dos

entes públicos é solidária e que, apesar de a criança ter dois anos (e não oito

anos) é provável que não utilize, realmente, muitas latas de leite, razão pela

qual, pede provimento parcial do Apelo neste ponto (fls.65/68).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Remessa Necessária e da Apelação, esclarecendo que a

realização de perícia apenas tornaria mais demorada a prestação estatal (fls.

75/84).

É o relatório.

VOTO

 
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

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
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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 previstas na Lei nº 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 medicamentos 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 Ministro Herman Benjamin assim esclareceu:

“A constituição Federal de 1988 erige a saúde como um

direito  de  todos  e  dever  do  Estado  (art.  196).  Daí,  a

seguinte  conclusão:  é obrigação do Estado,  no sentido

genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),

assegurar  às  pessoas  desprovidas  de  recursos

financeiros o acesso à medicação necessária para a cura

de  suas  doenças,  em  especial  as  mais  graves,  não

podendo  a  divisão  administrativa  de  atribuições

estabelecida  pela  legislação  decorrente  da  Lei  n.

8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo

ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus

financeiro  final  dessa  atuação,  o  qual,  no  entanto,

deve  ser  resolvido  pelos  entes  federativos

administrativamente  ou  em  ação  judicial  própria  e

não  pode  ser  óbice  à  pretensão  da  população  ao

reconhecimento de seus direitos constitucionalmente

garantidos como exigíveis deles de forma solidária. 3.

Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa

vontade  do  administrador,  sendo  de  fundamental

importância que o Judiciário atue como órgão controlador

da atividade administrativa.  Seria uma distorção pensar
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que o princípio da separação dos Poderes, originalmente

concebido  com  o  escopo  de  garantia  dos  direitos

fundamentais,  pudesse  ser  utilizado  justamente  como

óbice  à  realização  dos  direitos  sociais,  igualmente

fundamentais  (AgRg  no  REsp  1.136.549/RS,  Relator

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em

08.06.2010). 4. Presentes os pressupostos autorizadores,

nada  a  reparar  na  sentença,  que  determinou  o

fornecimento do tratamento de saúde de que o cidadão

necessita.”  RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.702.020  -  AM

(2017/0256654-8),  RELATOR:  MINISTRO  HERMAN

BENJAMIN, 11/12/2017.”

Portanto,  sendo  a  responsabilidade  solidária  dos  entes

federados,  o  Município tem  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  de

demanda que objetive o acesso a medicamentos, insumos e equipamentos.

DO MÉRITO

O Apelante alega que não tem dotação orçamentária suficiente

para suportar o volume dos valores requeridos pelo Autor e argumenta que a

Decisão importa em violação aos princípios da independência dos Poderes.

Embora se saiba que o julgador deve observar a razoabilidade

da pretensão e a existência de disponibilidade financeira do Ente Público, há

de se levar em consideração, também, o fato de que, apurados os recursos

orçamentários  previstos  em cada  caso  concreto  e  promovida  a  necessária

ponderação entre os princípios e interesses envolvidos, não se poderá deixar

de atender a uma parcela dos direitos fundamentais básicos do cidadão, ou

seja, ao “mínimo existencial”. Ora, existem direitos e situações específicas aos

quais não se concebe a abstenção do Município, mediante simples alegação

de falta de recursos públicos, lesão a ordem administrativa ou outros interesses

públicos.

Vale lembrar que o ilustre Ministro Celso de Mello, enfatizou

que  “entre  proteger  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida  e  à  saúde,  que  se
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qualifica  como direito  subjetivo  inalienável  assegurado  a  todos  pela  própria

Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), 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  e  possível  opção:  aquela  que

privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas”.

O caráter programático da regra insculpida no art. 196 da Carta

Política não pode transformar-se em promessa constitucional inconsequente,

sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas

pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o  cumprimento  de  seu

impostergável dever de garantir à saúde por um gesto frio relativo à análise

financeira e orçamentária do Ente Público. 

Também argui o Apelante que houve violação aos princípios da

independência dos Poderes.

Entendo  que  em  função  do  princípio  da  inafastabilidade  da

jurisdição  consagrado  constitucionalmente,  a  todo  direito  corresponde  uma

ação  que  o  assegura,  sendo  certo  que  todas  as  crianças  nas  condições

estipuladas pela lei encartam-se na esfera desse direito e podem exigi-lo em

juízo.  A homogeneidade e  transindividualidade do direito  em foco enseja  a

propositura  da ação civil  pública.  A determinação judicial  desse dever  pelo

Estado,  não  encerra  suposta  ingerência  do  Judiciário  na  esfera  da

administração. Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos

direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo a atividade é

vinculada  sem  admissão  de  qualquer  exegese  que  vise  afastar  a  garantia

pétrea.

Por fim, em relação a necessidade de produção de provas para

comprovar se a criança necessita ou não do suplemento indicado, entendo que

não é possível, desde já, afastar o fornecimento da fórmula infantil deferida em

sede  de  tutela  antecipada  até  que  se  realize  perícia  comprovando  a

necessidade ou não da fórmula infantil.
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Considerando que a criança tem idade de dois anos, momento

em que já são introduzidos outros alimentos diversos do leite, é possível que

não  necessite  mais  de  quinze  latas  do  suplemento  por  mês.  Entretanto,

simplesmente suspender o fornecimento até que seja feita perícia seria privar a

criança  de  uma  alimentação  que  certamente  ainda  necessita,  baseado  em

mera  suposição.  Saliente-se  que  por  se  tratar  de  criança  que  não  pode

consumir lactose, o consumo desta substância pode causar desordens em seu

organismo, tais como diarréia, vômitos e problemas estomacais. Deste modo,

embora seja necessária a perícia para fixar, na atualidade, a real necessidade

do suplemento,  o  Município  deverá  arcar  com a quantidade requerida  pela

parte até que realize prova em sentido contrário.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo do

Município  e  a  Remessa  Necessária apenas  para  determinar  que  seja  feita

perícia com gastropediatra para avaliar quantas latas de fórmula sem lactose a

criança  necessita,  mantendo  o  fornecimento  do  suplemento  na  quantidade

deferida  pelo  juízo  singular  até  que  realize  prova  em  sentido  contrário,

momento  em que  poderá  diminuir  (e  não  cancelar)  a  quantidade  fornecida

mensalmente para se adequar à nova prescrição médica.

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.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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