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APELAÇÃO.  MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVENTE.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PACIENTE  COM
ENFERMIDADE.  RECEITUÁRIO  MÉDICO. DEVER
DO  PODER  PÚBLICO.  SUBSTITUIÇÃO  DO
MEDICAMENTO  REQUERIDO  POR  OUTRO
SIMILAR.  MENOR  ONEROSIDADE  PARA  O
ERÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  DIREITO  DE
RECEBER A TERAPIA RECEITADA PELO MÉDICO.
AUSÊNCIA  DO  FÁRMACO  NA  LISTA  DE
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DA PORTARIA
DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA.  DIREITO  À SAÚDE.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  196,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
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INVOCAÇÃO  DA CLÁUSULA DA RESERVA DO
POSSÍVEL.  DESCABIMENTO.  REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO.

- Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “A ordem constitucional vigente, em seu art.
196,  consagra  o  direito  à  saúde  como  dever  do
Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e
econômicas,  propiciar  aos  necessitados não
‘qualquer  tratamento’,  mas  o  tratamento  mais
adequado  e  eficaz,  capaz  de  ofertar  ao  enfermo
maior  dignidade  e  menor  sofrimento.” (RMS
24197/PR -  Recurso  Ordinário  em  Mandado  de
Segurança 2007/0112500-5 – Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma – DJ 04/05/2010).

- Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a
saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  não
sendo  razoável admitir  que  restrições  contidas  em
Portarias  do Ministério  da  Saúde sejam suficientes
para afastar direito assegurado constitucionalmente.

- As limitações orçamentárias não podem servir de
justificativa para o Poder Público se eximir do dever
de  assegurar  às  pessoas  necessitadas o  acesso  a
saúde pública, tampouco se pode invocar a cláusula
da reserva do possível com o intento de inviabilizar
o pleno acesso à saúde, direito constitucionalmente
assegurado aos cidadãos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou
o presente Mandado de Segurança com pedido de tutela  antecipada, em face de
suposta ilegalidade praticada pelo Prefeito do Município de Sousa/PB, pleiteando o
fornecimento dos medicamentos Tegretol 400 mg (03 caixas por mês) e Depakot ER
(02  caixas  mensais),  ambos  por  período  indeterminado,  haja  vista  o  paciente  ser
portador de Epilepsia, CID G 40, conforme receituário médico, fls.  21/22, e por não
ter condição econômica para custeá-lo.

Tutela antecipada concedida às fls. 51/53

Citado, o  Município de Sousa  prestou informações,
fls. 55/60, asseverando, preliminarmente, ausência de interesse de agir e de prova
pré-constituída  acerca  da  inexistência  de  cobertura  do  procedimento  pelo  SUS.
Sustenta, ainda, inadequação da via eleita, falta de orçamento e de direito líquido e
certo, haja vista a necessidade de dilação probatória. No mérito, argumenta que o
paciente  deveria  passar  por  uma  auditoria  e  colacionar  a  indicação  de  outros
medicamentos com menos custo, porém tendo a mesma eficácia.

Às  fls.  61/62,  o Juiz a  quo julgou  improcedente  a
pretensão  disposta  na  inicial,  revogando a  tutela  anteriormente  concedida,  nos
seguintes termos:

DIANTE  O  EXPOSTO,  e  atento  aos  princípios  de
direito  norteadores  do  caso  in  foco,  DENEGO  A
SEGURANÇA,  julgando improcedente a pretensão
por  ausência  de  prova  pré-constituída.  Em
consequência,  revogo a antecipação de tutela  antes
deferida.

Inconformado,  o  Ministério  Público do Estado da
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Paraíba interpôs APELAÇÃO, fls. 64/78, aduzindo, em síntese, que a saúde é direito
de  todos  e  dever  do  Estado  e,  muito  embora,  o  ente  municipal alegue  que  a
medicação  requerida  não faz parte do rol  fornecido pelo SUS,  tal  argumento não
merece prosperar, pois tais portarias expedidas pelo Ministério da Saúde não podem
se  sobrepor  a um  direito  constitucional.  Outrossim,  o  Município  de  Sousa  não
acostou  aos  autos  qualquer  tratamento  alternativo,  porquanto  não  incumbe  ao
paciente comprovar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo SUS, ainda mais,
quando a medicação pleiteada foi prescrita por médico, servidor da edilidade.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou as
suas contrarrazões, consoante certidão de fl. 75.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  80/84,  opinou  pelo  provimento  do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da contenda reside em saber se  José Iran
Almeida  da  Silva,  portador  de  Epilepsia,  CID  G 40, faz  jus  ao  recebimento  dos
medicamentos Tegretol 400 mg (03 caixas por mês) e Depakot   ER   (02 caixas mensais),  
fármacos necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme receituário médico
de fls. 21/22.

Acerca do tema, é imperioso ressaltar que o direito à
saúde, embora não esteja previsto diretamente no art. 5º, encontra-se insculpido na
própria  Constituição  Federal,  nos  termos  dos  arts.  6º,  23,  II,  24,  XII,  196  e  227,
assumindo, da mesma forma que os direitos fundamentais, a feição de verdadeiro
direito fundamental de segunda geração.

No  caso,  em  epígrafe,  entendo  que  o  acervo
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probatório encartado aos autos, sobretudo o receituário médico, constata a patologia
que acomete o paciente e a necessidade de utilização da medicação indicada, uma
vez que cabe ao profissional de saúde atestar o tratamento adequado à patologia do
enfermo,  sendo  imprescindível,  portanto,  o  fornecimento  do  medicamento  nos
moldes determinados pelo profissional de saúde, para assegurar o precitado direito
constitucional à saúde. Além disso, “A ordem constitucional vigente, em seu art. 196,
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas
sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o
tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e
menor  sofrimento.”  (STJ:  RMS  24197/PR  -  Recurso  Ordinário  em  Mandado  de
Segurança 2007/0112500-5 –  Rel.  Ministro  Luiz  Fux (1122) –  Primeira  Turma – DJ
04/05/2010 – DP 24/08/2010).

Logo, não se revela necessária a análise do quadro
clínico do paciente por médico em exercício no SUS, tampouco a comprovação de
ineficácia dos tratamentos já disponibilizados pelo Município.

Ademais, é de se ressaltar a existência de receituário
de  controle  especial  próprio  de  médico  pertencente  à  Secretaria  de  Saúde  do
Município de Sousa, fl. 37,  atestando a necessidade do percebimento da medicação
postulada.

Outrossim,  limitações  orçamentárias  não  podem
servir  de  justificativa para  o  Poder  Público  se  eximir  do  dever  de  assegurar  aos
necessitados  o  acesso  à  saúde  pública,  tampouco  se  pode  invocar  a  cláusula  da
reserva  do  possível  com  o  intento  de  inviabilizar  a  implementação  de  direito
assegurado no próprio  texto  constitucional.  Significa  dizer,  “A administração não
pode invocar a cláusula da "reserva do possível" a fim de justificar a frustração de
direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da
pessoa  humana,  sob  o  fundamento  de  insuficiência  orçamentária.”  (STF;  AI-
AgR 674.764;  PI;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  Julg.  04/10/2011;  DJE
25/10/2011; Pág. 23).
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Convém,  ainda, esclarecer  que  o  fornecimento  de
medicamentos gratuitos aos necessitados não pode se restringir à relação de fármaco
constante em Portarias do Ministério da Saúde, haja vista a saúde ser direito de todos
e dever do Estado, nos termos do art. 196, da Constituição Federal.

Com efeito, a orientação encontrada no âmbito desta
Corte de Justiça é no sentido de que “A portaria 1.318/2002 do ministério da saúde
que  estabelece  a  listagem  de  medicamentos  excepcionais  a  serem  fornecidos
gratuitamente pelo poder público não tem o condão de restringir uma norma de
cunho  constitucional  que,  por  ser  veiculadora  de  direito  fundamental,  dever  ser
interpretada com a amplitude necessária a dar eficácia aos preceitos constitucionais.”
(TJPB; Rec. 0201380-66.2012.815.0000; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
João Alves da Silva; DJPB 15/10/2013; Pág. 13).

Nessa  ordem  de  lições,  entre  proteger  o  direito  à
vida e à saúde, garantido a todos pela própria Lei Maior (art. 5º, caput, e art. 196), ou
fazer  prevalecer um interesse financeiro e  secundário do Poder Público,  entendo,
uma vez configurado esse dilema, existir apenas uma opção ao Poder Judiciário, a
saber, aquela que privilegia a vida e a saúde humana.

Pelas  razões  postas,  no  meu  sentir,  entendo  pela
necessidade de reforma da sentença, a fim de ser julgada procedente a pretensão,
conforme requerida na exordial.

Ante  o  exposto, DOU PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 28 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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