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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

DECISÃO MONOCRÁTICA 

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO N. 0118809-49.2012.815.2001
ORIGEM: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital 
RELATOR: Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Alexandre Magnus F. Freire 
APELADO: Francisco Dutra de Oliveira
DEFENSORA: Terezinha Alves A. de Moura

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.

- Sabe-se que o Juiz detém prerrogativa para indeferir pedido
de dilação probatória que tenha por objetivo precípuo causar
desordem processual. Tal atuação não caracteriza cerceamento
do  direito  de  defesa;  de  modo  contrário,  é  legal,  em
homenagem ao princípio da celeridade processual, consagrado
na Lei Maior (art. 5º, LXXVIII).

PRELIMINAR.  DIREITO  DO  ESTADO  DE  ANALISAR  O
QUADRO  CLÍNICO  DO  PACIENTE.  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS MÉDICOS
E  DA  POSSIBILIDADE  DE  NOMEAÇÃO  DE  MÉDICO-PERITO
DISPONIBILIZADO  PELO  ESTADO  OU  CREDENCIADO  PELO
SUS. REJEIÇÃO. 

- As provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar
a necessidade do fornecimento da medicação prescrita, sendo
desnecessária qualquer outra perícia, restando evidenciados os
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fatos narrados na inicial.

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. APELADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE: HEPATITE
“C”  CRÔNICA.  TRATAMENTO  CONTÍNUO  E  INDISPENSÁVEL.
LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE.  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE  MEDICAMENTOS ÀS
PESSOAS CARENTES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGUIMENTO
NEGADO. 

-  “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.” (artigo 196 da Constituição Federal de 1988).

-  O fato de não estar a despesa prevista no orçamento
público, consubstancia mero trâmite burocrático, que não
tem o condão de eximir o ente público da sua
responsabilidade. Ademais, a previsão orçamentária, em
que pese ser norma constitucional, é hierarquicamente
inferior ao direito à vida e à saúde, cláusulas pétreas
constitucionais.

-  Nos termos do art.  460, parágrafo único,  do Código de
Processo Civil, não é lícita a sentença condicional, porém,
reconhecido  o  direito  da  parte  de  receber  medicamento,
não há que se estabelecer como condição o prévio exame
médico pelo demandante, com determinação de tempo.

- Recursos a que se nega  seguimento com arrimo no art.
557 do CPC e Súmula 253 do STJ.

Vistos etc. 

Trata-se de remessa  necessária  e  apelação  cível,  a  última
interposta pelo ESTADO DA PARAÍBA contra sentença (f. 48/54) proferida
pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela
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promovida por FRANCISCO DUTRA DE OLIVEIRA, julgou procedente o
pedido para determinar que o Secretário de Saúde do Estado da Paraíba
forneça,  ao  autor,  o  medicamento  INCIVO  375  mg  (TELAPREVIR) ou
genérico se existir, nos moldes da prescrição médica, conforme já deferido
em antecipação da tutela (f. 18/20), enquanto durar o tratamento.

O apelante suscitou as preliminares de cerceamento defesa; do
direito do Estado analisar o quadro clínico do autor e da necessidade de
comprovação da ineficácia dos tratamentos médicos disponibilizados pelo
ente  público.  No  mérito,  alegou  o  elevado  preço  do  medicamento,
ponderando  pela  escassez  de  recursos  orçamentários  destinados  à
cobertura de gastos com a saúde pública, e ainda, que o juiz sentenciante
prolatou sentença condicional e sem resolução do conflito (f. 70/80).

 
Contrarrazões apresentadas às fl. 83/91. 

Parecer da Procuradoria de Justiça, às fl. 97/100, opinando pelo
desprovimento da remessa obrigatória e do apelo.

É o relatório. 

DECIDO. 

1ª  PRELIMINAR:  INOBSERVÂNCIA  DO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

Sabe-se que o Juiz detém prerrogativa para indeferir pedido de
dilação probatória que tenha por objetivo precípuo causar uma desordem
processual. Tal atuação não caracteriza cerceamento do direito de defesa;
de modo contrário, é legal, em homenagem ao princípio da celeridade
processual, consagrado na Lei Maior (art. 5º, LXXVIII).

O Magistrado sentenciante observou de forma fidedigna o inciso
I do art. 330 do Código de Processo Civil, o qual autoriza o julgamento
antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de prova
em audiência, como é a hipótese dos autos. Vejamos:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo
de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência;  (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973).
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Eis entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É
do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção
de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.
(grifo nosso).1 

Assim, entendo que foi observado o princípio constitucional da
celeridade processual, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa, por conseguinte, rejeito a preliminar.

2ª  PRELIMINAR:  DO  DIREITO  DO  ESTADO  ANALISAR  O
QUADRO CLÍNICO DO AUTOR.

Restou demonstrado que o paciente Francisco Dutra de Oliveira,
portador de sérios  problemas  de  saúde,  vem  sofrendo  de  doenças
relacionadas à hepatite “C” crônica, necessitando do fármaco prescrito por
profissional  médico,  não  restando  dúvidas  quanto  à  necessidade  e
eficiência do seu uso, ante a hipossuficiência financeira demonstrada.

In casu, as provas colhidas são suficientes para demonstrarem
a  necessidade  do  fornecimento  da  medicação,  sendo  desnecessária
qualquer outra perícia de médico do Estado eis que restaram evidenciados
os fatos narrados na inicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

Tendo em vista  a similitude da matéria  tratada na  remessa
oficial  e  no apelo,  hei  por  bem examiná-la,  concomitantemente,  em
atendimento ao critério da celeridade processual.

O caso dos autos discute a necessidade de comprovação  da
ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo ente estatal, furtando
da obrigação de fornecê-los, conforme laudo médico de fl. 09/12, ante a
possibilidade  do  médico-perito  do  Estado  analisar  o  quadro  clínico  do
autor, devendo  ser submetido à perícia por questões de ordem fáticas e
1 STJ - REsp 902327/PR - Rel. Min. José Delgado - 1ª Turma - jul. 19.04.2007 - DJU 10.05.2007 p. 357.
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técnicas, exigindo uma instrução probatória.

Cumpre salientar que, pela primeira vez em nossa história, uma
Constituição trata expressamente dos objetivos do estado brasileiro. E, ao
fazê-lo, erigiu a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a
promoção do bem de todos como objetivos republicanos (art. 3°, I e III).
De outra banda, ficou plasmado que a dignidade da pessoa-humana é
fundamento da República, e o direito à vida (art. 5°, caput) é um direito
fundamental do cidadão.

A proteção à inviolabilidade do direito à vida deve prevalecer
em relação a qualquer outro interesse estatal, já que sem ela os demais
interesses socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou
proveito.

Na lição de Alexandre de Moraes 2, 

A Constituição da República consagra ser a Saúde 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 de saúde, cabendo
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente
ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado (CF, art. 197).

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu no
mesmo norte, in verbis:

APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL E DO MUNICÍPIO. O direito à saúde é
assegurado a todos, devendo os necessitados receber do ente
público o tratamento necessário. Aplicação do artigo 196 da
Constituição Federal. O Estado e o Município possuem
legitimidade passiva para a demanda visando o fornecimento de
medicamento e a realização de cirurgia por necessitado.
Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF.

2  MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 2 ed. São Paulo: Atlas,
p. 1926.
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[…]3

Sendo assim, o Estado da Paraíba, quando demandado, tem a
obrigação de realizar  procedimentos  médicos  (exames, cirurgias,
internações) e fornecer  medicamentos de forma gratuita aos carentes e
necessitados que não têm condições financeiras de financiá-los. Se não o
faz, ofende a disposição constante da norma supracitada, gerando o
direito de buscar no Judiciário o recebimento, pois, como um direito de
segunda geração, não se admite a inércia do Estado, mas uma atividade
positiva, a fim de garantir sua efetivação.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive com base em
precedentes do Supremo Tribunal Federal, assim se posicionou:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
(RILUZOL/RILUTEK) POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE
DOENÇA GRAVE: ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - ELA.
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA (ART.
5º, CAPUT, CF/88) E DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6º E 196, CF/88).
ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA. (…) 2 - É dever
do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à
saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da
República nos artigos 6º e 196. 3 - Diante da negativa/omissão do
Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui
meios para a compra de medicamentos necessários à sua
sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de
emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o
benefício almejado (STF, AG nº 238.328/RS, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJ 11/05/99; STJ, REsp nº 249.026/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
26/06/2000).4

Desse modo, resta configurada a necessidade de o promovente
ter seu pleito atendido, uma vez que é assegurado tanto pela Constituição
Federal, quanto pela legislação infraconstitucional. Portanto, não há como
ser negada a pretensão do cumprimento da referida prestação pelo
Estado.

3 TJRS - Apelação e Reexame Necessário Nº 70046381885, Vigésima Segunda Câmara Cível,
Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 30/11/2011.
4 STJ - MS 11183/PR - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 1999/0083884-0 –  Relator: Min. José
Delgado.
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Não se trata, aqui, de violação à separação dos Poderes, pois o
Judiciário não está adentrando no mérito administrativo da questão,
atingindo a conveniência e oportunidade da Administração, uma vez que,
tratando-se a saúde pública de um direito social, deve-se assegurar o
mínimo existencial aos cidadãos.

Não se pode olvidar, também, que as regras constitucionais não
são meros ideais, mas normas programáticas e, como tais, devem ser
postas em prática por meio de programas que reflitam os anseios da Carta
Magna. 

O Poder Judiciário pode intervir na formulação das políticas
públicas para assegurar a garantia do mínimo existencial, a menor porção
necessária para manter-se a dignidade humana através das prestações
estatais.

Também não há como prevalecer a alegação da reserva do
possível. É certo que a viabilização dos direitos sociais, através da
execução de políticas públicas, está condicionada à existência de recursos
materiais e financeiros disponíveis para tal finalidade, sendo que o Estado,
apesar de obrigado a cumprir as normas assecuratórias de prestações
sociais, poderá escusar-se da obrigação em virtude de impossibilidades
materiais devidamente comprovadas.

Mas este não é o caso dos autos, pois o Estado da Paraíba, ora
apelante, não se desincumbiu desse onus probandi, apenas afirmando a
falta de recursos. E também porque, apesar de a efetivação dos direitos
sociais estar vinculada à reserva do possível, a parcela mínima necessária
à garantia da dignidade humana jamais poderá ser esquivada, cabendo ao
Judiciário, quando provocado, corrigir eventuais distorções que atentem
contra a razoabilidade e a proporcionalidade.

Por outro lado, o Estado apelante alega que a sua condenação
em custear  o  tratamento  de  elevado  custo  do  autor/apelado  acarreta
evidente  lesão  ao  erário,  representando  vultoso  prejuízo  aos  cofres
públicos, que, sem a devida previsão orçamentária, vê-se obrigado a arcar
com o custo de medicação, cujo fornecimento não é de sua competência,
haja  vista  que  nem sequer  restou  provado  incapacidade  econômica  e
financeira da ora apelada. 

Contudo,  não  é  demais  lembrar  que  o  direito  à  vida  –  e
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consequentemente  à  saúde  –  é  o  maior  e  o  primeiro  dos  direitos
assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que
pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e
com assistência médico-hospitalar. Com efeito, tais normas constitucionais
protetoras têm eficácia plena e aplicação imediata.

Ora, os argumentos do Estado não podem ser acatados, uma
vez que se discute valor muito superior a questões orçamentárias ou de
lacuna legislativa, de modo que deve ser assegurado ao cidadão o
exercício efetivo de um direito constitucionalmente garantido – a saúde.
Ademais ficou assegurado na decisão de primeiro grau o fornecimento do
medicamento Incivo (Telaprevir) ou genérico, se existir, como forma
menos onerosa para o erário.

Por conseguinte, conclui-se que é patente o direito de  o
apelado ter  garantido  o  recebimento  dos  medicamentos,  nos  termos
prescritos pelo seu médico para controle da enfermidade acometida, não
cabendo ao Estado da Paraíba suprimi-lo com argumentações inócuas e
desprovidas de qualquer sustentáculo legal. 

Nesse contexto, deixando de obrigar o Estado da Paraíba, na
condição de gestor do Sistema Único de Saúde, a teor da Lei 8.080/90,
com certeza o Poder Judiciário está descumprindo garantia constitucional,
o que é inconcebível, pois trata-se de Norma Superior, qual seja: o direito
de zelar pela saúde dos necessitados, oferecendo atendimento aos casos
urgentes que envolvam risco para vida dos pacientes,  valor maior a ser
assegurado à pessoa humana.

Finalmente,  o  apelante  alegou que o  Juiz  prolatou  sentença
condicional sem resolução de mérito,  ante a ausência de laudo médico
circunstanciado, visto não constar o tempo e o modo como fornecê-los. 

Ressalto que o parágrafo único do art. 460 do CPC dispõe que
não é lícita a prolação de sentença condicional, o que não é o caso dos
autos, portanto, não merecendo acolhida o pedido de exames médicos
periódicos na autora para que se apure a necessidade de uso continuado
do medicamento pleiteados, sem determinação de tempo.

Reconhecido o direito do apelado em receber o medicamento,
não há que se estabelecer como condição o prévio exame médico e o
tempo para  o  seu  fornecimento.  Naturalmente,  se  houver  melhora  do
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paciente,  tornando  desnecessária  a  medicação,  o  Estado  ficará
desobrigado do seu adimplemento. 

 Nas demandas dessa natureza, a legislação processual civil, no
art. 461, § 4º estabelece providências para obtenção de resultado prático,
impondo  multa  diária  ao  réu,  como  forma  de  motivá-lo  a  adimplir  a
condenação imposta, obedecendo ao binômio suficiência-compatibilidade.

Isso posto, não há como não atrair a regra do art. 557 do CPC,
que autoriza  o  relator  a  negar  “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”, permissão essa que se estende ao
reexame necessário por força da Súmula 253 do STJ.5

Com  estas  considerações,  rejeito as preliminares e, no
mérito, nego seguimento à apelação e ao recurso oficial, de forma
monocrática, nos termos do art. 557 do CPC e da Súmula 253 do Superior
Tribunal de Justiça, para manter a decisão de primeiro grau, por todos os
seus fundamentos.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 28 de outubro de 2014

               Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                                                  Relator

5
 Súmula 253 do STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame

necessário.”
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