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REMESSA  NECESSÁRIA.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  MATÉRIA  PACÍFICA  NOS
TRIBUNAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
DESPROVIMENTO.

 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. 

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 do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.83.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária nos  autos  da  Ação  de

Obrigação de Fazer  ajuizada  pelo  Ministério  Público contra  o  Município  de

Patos, cuja Sentença deferiu o pedido para determinar que a edilidade forneça

o medicamento pleiteado.

O Município não interpôs Recurso Voluntário.
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Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Remessa Necessária (fls. 76/80)..

É o relatório.

VOTO

A questão é simples e não requer maiores comentários, uma

vez que os medicamentos pleiteados constam da lista do Sistema Único de

Saúde.

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 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.

Diante do exposto, DESPROVEJO a Remessa Necessária  e

mantenho a Sentença de 1º grau.

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
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Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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