
 

 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Praça João Pessoa, s/n – CEP. 58.013-902 – João Pessoa – PB

Telefone/PABX: (83) 3216-1400

ACÓRDÃO
 

 

Apelação Cível nº 0808047-89.2020.8.15.0371
Relator:  Desembargador José Aurélio da Cruz
Apelante: Município de Sousa, representado por seu Procurador
Apelado: Ministério Público do Estado da Paraíba
 

 

CONSTITUCIONAL.   AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MAGISTRADO
DESTINATÁRIO DA PROVA. CONVENCIMENTO FIRMADO NAS
PROVAS ENCARTADAS, CONSIDERADAS SUFICIENTES. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. IRRESIGNAÇÃO
GENÉRICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRESCRIÇÃO DE LEITE ESPECIAL. 
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUDICIALIZAÇÃO
NECESSÁRIA. EXIGÊNCIAS DO RECURSO ESPECIAL Nº
1.657.156/RJ ATENDIDAS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO
RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Com base no princípio do livre convencimento motivado, o juízo
sentenciante considerou que a ação estava suficientemente instruída por
prova documental, cuja idoneidade não foi desconstituída, o que autoriza
seu o julgamento nos termos do art. 355 do CPC. No que tange a teoria das
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nulidades, o erro no procedimento somente poderá conduzir à
desconstituição dos atos quando o prejuízo restar cabalmente comprovado,
conforme orienta o próprio STJ.
2. O caráter programático do art. 196 da Constituição Federal não pode
eximir a Administração Pública do dever de propiciar os meios necessários
ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.  A negativa na prestação por parte
do Estado ameaça o direito fundamental do indivíduo à saúde e, por
conseguinte, à própria vida.
3. Configurada a inércia do poder público,   necessária a intervenção
jurisdicional para defesa do direito à saúde, não podendo ser interpretada
como invasão  da discricionariedade ou afronta à reserva  do  possível.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento retro.

 

RELATÓRIO

 

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sousa contra sentença
proferida pelo Juiz Vinicius Silva Coelho, da 7ª Vara Mista da Comarca, julgando procedente a
ação civil pública nº 0808047-89.2020.8.15.0371, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba, em substituição do menor Arthur Sarmento de Aragão.

 

O juízo sentenciante, considerando a responsabilidade do ente federado promovido,
bem como ter sido demonstrada a insuficiente proteção ao direito fundamental à saúde, acolheu o
pedido autoral e condenou a edilidade na obrigação de fornecer, “LEITE NEOCATE LCP”, nos
termos da prescrição médica dos autos (ID.  10991547).

 

Inconformada, a edilidade recorreu alegando, em preliminar, a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, alegou a
inexistência de provas do direito perseguido, visto o não preenchimento dos requisitos da
jurisprudência obrigatória do STJ, especialmente diante da ausência de laudo médico
circunstanciado e da comprovação de hipossuficiência financeira (ID. 10991551).
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Contrarrazões apresentadas (ID. 10991554).

 

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID. 
11337430).

 

É o que importa relatar.

 

VOTO

 

Da preliminar de cerceamento de defesa

 

O apelante ventila ter sido cerceado em seu direito de defesa em razão da
impossibilidade de indicar as provas que entendia necessárias ao deslinde da causa.

 

No processo civil brasileiro, a prova produzida em juízo é destinada ao convencimento
do julgador que, considerando a causa suficientemente instruída, dispensará sua produção. Nesse
sentido os precedentes do STJ e deste TJPB:

Por ser o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento,
avaliar a necessidade de sua produção. (STJ. AgInt no AREsp 1342125/MS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

 

Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu
livre convencimento motivado. (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

 

PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível Preliminar - Cerceamento de defesa - Rejeição. -
Compete ao magistrado, na posição processual de destinatário da prova, aquilatar as que
se tornem necessárias ao seu convencimento, devendo impedir instrução inútil, uma vez
que a lei lhe outorga, na direção do processo, competência para selecionar os meios
probatórios pugnados, os que se mostrem meramente protelatórios, ou inaptos a modificar
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o entendimento a ser adotado na espécie. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00040204420158150251, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 26-03-2019).

Com base no princípio do livre convencimento motivado, o juízo sentenciante
considerou que a ação estava suficientemente instruída por prova documental, cuja idoneidade
não foi desconstituída, o que autoriza seu o julgamento nos termos do art. 355 do CPC, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
 

Nesse sentido tem decidido a jurisprudência do STJ:

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de
provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe
ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois,
como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as
inúteis ou protelatórias. (AgInt no AREsp 744.819/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 14/03/2019).
 
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não ocorre cerceamento
de defesa por julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias consideram
suficiente a instrução do processo. Demais disso, é insuscetível de revisão, nesta via
recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos elementos de
convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento
antecipado da lide e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos" (REsp
1.504.059/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
02/02/2016).
(REsp 1724421/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/04/2018, DJe 25/05/2018).

 

No que tange a teoria das nulidades, o erro no procedimento somente poderá conduzir
à desconstituição dos atos quando o prejuízo restar cabalmente comprovado, conforme orienta o
próprio STJ:
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Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos
processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por
prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que
não foi demonstrado no caso. (AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

 

No caso concreto, a ausência de "citação" (deveria ser intimação, pois se trata de processo
de jurisdição voluntária), posteriormente deferida em sede de liminar nestes autos, não
tem o condão de acarretar a decretação de nulidade de atos processuais, pois depende da
efetiva demonstração de prejuízo à parte interessada, em face do princípio pas de nullité
sans grief, sendo que, no caso, o recorrente limitou-se a alegar o erro de procedimento do
Juízo, sem apontar nenhum dano concreto advindo desta conduta. (AgInt no RMS
50.573/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
12/09/2017, DJe 15/09/2017)

Dessa forma, não tendo havido a indicação precisa de qual prova a produção era
desejada, bem como de sua efetividade para alteração do convencimento do julgador, impõe-se a
rejeição da preliminar.

 

Do mérito

 

O direito à vida, à saúde e, consequente, à assistência médica está gravado na
Constituição Federal, no rol dos Direitos Sociais. Precisamente, no art. 6º. Indo mais além,
estabelece o art. 196, da Magna Carta:

Art. 196. 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.

Pontificando sobre o tema, Alexandre de Morais:

A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras
de competência no tocante à proteção da saúde pública. No preâmbulo da Constituição
Federal destaca-se a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da
sociedade. Logicamente, dentro do bem-estar, destacado como uma das finalidades do
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Estado, encontra-se a Saúde Pública. Além disso, o direito à vida e à saúde, entre
outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da
pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Grifei.

 

 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que o preceito do artigo 196
da Carta da República, de eficácia imediata, revela que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação. Nesse sentido:

 
 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do
caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado
não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde
dos cidadãos. (STF; RE-AgR 939.351; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE
13/10/2017).
 

 
A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se consolidado na forte defesa do direito

constitucional à saúde, reconhecendo a necessidade de intervenção do Poder Judiciário nos casos
de inércia administrativa, como se vê:

Constitui obrigação do Estado (este compreendido em seu sentido genérico, ou seja,
União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar a todos o regular funcionamento
das unidades de saúde e de assistência farmacêutica, proporcionando aos cidadãos um
mínimo de qualidade da execução dos serviços, de acordo com as implementações
indicadas pelos órgãos fiscalizadores. Na linha de entendimento da jurisprudência pátria,
observada a omissão do Executivo, inexiste, em tese, violação do art. 2º da CF nas
decisões judiciais que compelem o Município a garantir o mínimo de adequação das
unidades de saúde e assistência farmacêutica para o pleno atendimento dos cidadãos.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (TJPB; RN 0013580-44.2014.815.0251;
Primeira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti; Julg. 19/02/2019; DJPB 21/02/2019; Pág. 9)

 

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FARMÁCIA BÁSICA DO
MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO
POSSÍVEL. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA SAÚDE E VIDA. IMPLEMENTAÇÃO
DEVIDA PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal
possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais,
determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir
direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito à saúde e a vida, sem que
isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. O direito à saúde, embora
não esteja previsto diretamente no artigo 5º, encontra-se previsto na própria Constituição
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(arts. 6º, 23, II, 24, XII e 196 todos da CF) e assume, da mesma forma que aqueles, a
feição de verdadeiro direito fundamental de segunda geração. Sob este prisma, a saúde
carrega, em sua essência, a necessidade do cidadão em obter uma conduta ativa do Estado
no sentido preservar-lhe o direito maior que é o direito à vida. (TJPB; RN
0013585-66.2014.815.0251; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo
Henriques de Sá Benevides; Julg. 29/01/2019; DJPB 07/02/2019; Pág. 9).

Ressalte-se que a atuação do Poder Judiciário não pode ser interpretada como
ingerência indevida na gestão de política pública, visto buscar garantir, apenas, a realização de
direito fundamental, conforme se depreende da jurisprudência do STF e do STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS.
REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido
a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de
omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do
direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos
referentes a transporte escolar. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está
vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo
objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos
constitucionais. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1092138
AgR-segundo, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC
06-12-2018). Grifei.

 

É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário pode, sem que
fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a
implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à
saúde. (STF; RE-AgR 1.036.267; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE
13/04/2018).

 

É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique
configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação
de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. (ARE 1013143 AgR,
Relator(a):   Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017).

 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na
hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em
caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que
haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido: AREsp
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1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp
1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.
Ademais, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a
'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no
conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017). (REsp 1734315/GO, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Sob essa premissa, o Parquet buscou a tutela jurisdicional para que o apelante fosse
condenado a fornecer o complemento alimentar indicado na inicial ao menor impúbere, cujos
genitores seriam hipossuficientes para arcar com o alto custo do alimento especial.

 

Da análise da ordem constitucional vigente, não se pode chegar a outra conclusão que
não seja a obrigatoriedade do Estado, através de seu órgão responsável pela Saúde, em fornecer o
medicamento pleiteado.

 

Não prospera a alegação de ausência de recursos para atender à demanda, pois o
direito à saúde deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas. Assim, a
Administração deve assegurar o direito aos medicamentos pleiteados, para fazer jus aos
princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material, devendo se ater às prioridades,
levando em conta a necessidade da coletividade. Nesse sentido o precedente deste Tribunal de
Justiça:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. PACIENTE PORTADOR DE
INSTABILIDADE DE OMBRO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL.
NECESSIDADE COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVER DO MUNICÍPIO.
ARTS. 5º, CAPUT, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 
- É dever do Poder Público prover as despesas com os medicamentos de pessoa que não
possui condições de arcar com os valores sem se privar dos recursos indispensáveis ao
sustento próprio e da família. 
- O fornecimento de tratamento às pessoas hipossuficientes é dever da Administração,
mesmo que não conste no rol de medicamentos disponibilizados pela Fazenda através do
SUS, pois a assistência à saúde e a proteção à vida são garantias constitucionais. 
- Conforme entendimento sedimentado no Tribunal de Justiça da Paraíba, a falta de
previsão orçamentária não pode servir como escudo para eximir o Estado de
cumprir com o seu dever de prestar o serviço de saúde adequado à população. 
- “Art. 8º- Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.” (Código de Processo Civil de 2015). (TJ-PB 00566231920148152001 PB,
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Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 11/12/2018, 1ª Câmara
Especializada Cível). Grifei.

Quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos na jurisprudência obrigatória do 
Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, tem-se: 

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (STJ, REsp
1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018,
DJe 04/05/2018).

Analisando os documentos encartados, constata-se a presença de laudo médico,
fornecido pelo próprio SUS, indicando a patologia e a imprescindibilidade do “leite especial”
necessário à nutrição do substituído, cujos genitores são hipossuficientes para arcar com seus
custos sem sacrificar a própria subsistência (ID. 10991535).

 

Dessa forma, agiu com acerto o juízo sentenciante ao garantir o fornecimento do “leite
especial” prescrito, com vistas a concretizar o direito fundamental à saúde, devendo a sentença
ser mantida.

DISPOSITIVO

 

Diante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantidos os termos da sentença.

 

É como voto.
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A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. Participaram do
julgamento, o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz (relator), Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa,
com jurisdição conjunta com o Exmo. Sr. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, Dr. Aristóteles de Santana Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa/PB, 27 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                                           RELATOR
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