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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
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SEPARAÇÃO  DO  PODERES.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
POSSIBILIDADE  DE  ESCOLHA DE  QUALQUER  UM
DELES. INOCORRÊNCIA  DE  O  JUDICIÁRIO
SUBSTITUIR-SE  À  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
GARANTIA DE BEM ESTAR. DIREITO FUNDAMENTAL
ASSEGURADO  PELA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
AUSÊNCIA  OU  INEFICIÊNCIA  DO  SERVIÇO
PRESTADO  PELO  ESTADO.  LEGITIMAÇÃO  DA
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. (ii) REALIZAÇÃO DE
DESPESA SEM  LICITAÇÃO.  ASPECTOS  LEGAIS  OU
FORMAIS  NÃO INVIABILIZADORES DA OBRIGAÇÃO
CONSTITUCIONAL  DE  PRESTAR  O  SERVIÇO  À
SAÚDE.  (iii)  IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
CAUTELAR  SATISFATIVA  CONTRA  A  FAZENDA
PÚBLICA.  INSUBSISTÊNCIA  DO  ARGUMENTO.  (iv)
DEVER  DO  MUNICÍPIO  DE  DISPONIBILIZAR  O
REMÉDIO  INDICADO  OU  SIMILAR.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DE  TODOS.  JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA  DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RENOVAÇÃO  DA
PRESCRIÇÃO  MÉDICA  A  CADA  PERÍODO  DE  12
MESES.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  REEXAME
NECESSÁRIO.

As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  competem,  de
forma  solidária,  à  União,  Estados,  Distrito  Federal  e
Municípios.  Logo,  não há que se falar  em ilegitimidade
passiva da Unidade da Federação que, por força do art.
196, da Constituição Federal, tem o dever de zelar pela
saúde    pública    mediante    ações     de     proteção     e
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 recuperação. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 

O argumento da realização de despesa sem licitação não
pode  se  sobrepor  ao  direito  constitucional  à  saúde,  nem
servir  de  justificativa  para  a  ineficiência  da  administração
pública, quando se trata de serviço essencial, de modo que
aspectos  legais  ou  meramente  formais  não  podem  ser
utilizados para que a Administração Pública descumpra seu
dever constitucional de prestar o serviço à saúde.

No que tange à  concessão de liminar  satisfativa  contra a
Fazenda Pública, tem-se como primordial o direito à vida, já
que no outro extremo está o direito patrimonial da Fazenda
Pública, que não pode prevalecer sobre o valor do direito
pleiteado: a saúde.

É dever do Estado (lato senso) prover as despesas com a
saúde de pessoa que não possui condições de arcar com os
valores  sem  se  privar  dos  recursos  indispensáveis  ao
sustento próprio e da família. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença (fls.  67/70)  prolatada pelo

Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo

Ministério Público em face do Município de Cajazeiras, que após rejeitar a preliminar

de ilegitimidade passiva e as alegações de ofensa ao princípio da separação do poderes,

impossibilidade de realização de despesa sem licitação e de concessão de cautelar contra

a  fazenda  pública,  julgou  procedente  o  pedido,  para  determinar  que  a  Edilidade

fornecesse  em  favor  de  Nádia  Kelly  Marques, o  medicamento  levotiroxina  sódica

(SYNTHROID 173MG) e carbonato de cálcio + colecalciferol (OSCOL 500 MG) ou similar,

na forma prescrita pelo médico que a acompanha e nas vezes em que for recomendado,

submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 

Sem interposição de recurso voluntário, os autos subiram a esta Superior
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Instância em face do Reexame Necessário. 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da Remessa Oficial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. 

O art. 196 da Constituição da República preconiza que a responsabilidade

pela vida e saúde do indivíduo cabe, solidariamente, a qualquer dos entes federados.

Na  inteligência  jurisprudencial  do  excelso  Supremo  Tribunal  Federal  "o

recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente

pleiteá-los  de  qualquer  um  dos  entes  federativos,  desde  que  demonstrada  sua

necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma

vez  satisfeitos  tais  requisitos,  o  ente  federativo  deve  se  pautar  no  espírito  de

solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar

entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional." (RE 607381 AgR, Relator

(a):  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  31/05/2011,  DJe-116  DIVULG  16-06-2011

PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). 

Posteriormente,  o  STF  reafirmou  sua  jurisprudência  sobre  a

responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde,

conforme abaixo transcrito, submetendo o tema a Repercussão Geral, conforme abaixo

transcrito: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.  O  tratamento  médico  adequado  aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados.  O polo passivo
pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  isoladamente,  ou
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conjuntamente.  (RE  855178  RG,  Relator  (a):  Min.  LUIZ  FUX,
julgado  em  05/03/2015,  PROCESSO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015
PUBLIC 16-03-2015) 

Assim, a pessoa substituída pelo Ministério Público não é obrigada a saber

qual dos entes da Federação é responsável para responder pelo seu tratamento, podendo

direcionar  o  seu  pedido  àquele  que  lhe  convier,  não  havendo  a  necessidade  de

chamamento ao processo dos entes que não figuram no polo passivo da lide, razão pela

qual não havia razão para o Município ser excluído da presente lide, ao argumento de que

seria responsabilidade do Estado da Paraíba fornecer os medicamentos. 

Com relação a suposta violação ao Principio da Separação dos Poderes, se

é  certo  que  ao  Judiciário  recusa-se  a  possibilidade  de  substituir-se  à  Administração

Pública, o que contaminaria ou derrubaria a separação mínima das funções do Estado

moderno, também não é menos correto que, na nossa ordem jurídica, compete ao juiz

interpretar  e  aplicar  a  delimitação  constitucional  e  legal  dos  poderes  e  deveres  do

Administrador,  exigindo,  de  um lado,  cumprimento  integral  e  tempestivo  dos  deveres

vinculados e, quanto à esfera da chamada competência discricionária, respeito ao “due

process” e às garantias formais dos atos e procedimentos que prática.

Sem condições  de  arcar  com os  custos  do  medicamento,  a  Interessada

pleiteou o fornecimento da medicação junto aos órgãos públicos competentes do Estado e

do Município.

Embora inexista  prova de que o Estado tenha negado o fornecimento,  é

incontroverso que o Município o fez.

De  fato,  não  é  dado  ao  Poder  Judiciário  intervir  nas  questões  que  se

remetem ao chamado mérito administrativo. 

Entretanto, tal óbice não pode ser oposto à situação vivenciada nos autos,

uma vez que o art. 5º, § 1º, da Constituição Federal de 1988, determina a aplicabilidade

imediata das normas que tutelam os direitos fundamentais, categoria em que inserido o
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direito à saúde (assim como a dignidade, aqui também em risco). 

Dessa forma, inafastável o controle jurisdicional, sob a ótica do controle de

legalidade, seja em razão da regra supraaludida, ou em função do disposto no inciso

XXXV do artigo 5º da Carta Magna, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Além disso, ao retardar ou negar efetividade a políticas públicas, instituídas

e regradas de longa data pelo Legislativo, o Executivo acaba por incorrer em genuína

violação ao ordenamento positivo e negligenciar a vigência a direitos firmados, razão pela

qual cabe ao Judiciário, no ofício de seu mister, interceder de modo a sanar tais lesões,

que acabam por vitimar a população brasileira, sobretudo a de baixa renda. 

Portanto, não há que se falar em vilipêndio ao princípio da separação dos

poderes,  mas,  sim,  em  exercício  da  atribuição  conferida  pela Constituição  Federal à

função jurisdicional.

Nesse sentido, precedente deste Órgão fracionário:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  OFICIAL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAÇÃO.
AUTOR  PORTADOR  DE  DIABETES  MILLITUS  TIPO  1.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
POSSIBILIDADE  DE  ESCOLHA DE  QUALQUER  UM  DELES.
REJEIÇÃO.  OFENSA  AO  PRINCIPIO  DA  SEPARAÇÃO  DO
PODERES. INOCORRÊNCIA DE O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-
SE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GARANTIA DE BEM ESTAR.
DIREITO  FUNDAMENTAL  ASSEGURADO  PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DO
SERVIÇO  PRESTADO  PELO  ESTADO.  LEGITIMAÇÃO  DA
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.  REALIZAÇÃO DE DESPESA
ALÉM  DO  CRÉDITO  ORÇAMENTÁRIO  ANUAL.  ASPECTOS
FORMAIS  NÃO  INVIABILIZADORES  DO  DEVER
CONSTITUCIONAL  DE  PRESTAR  O  SERVIÇO  À  SAÚDE.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR
GENÉRICO OU SIMILAR QUE POSSUA INTERCAMBIALIDADE.
RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA A CADA PERÍODO DE
12  MESES.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA. As ações e serviços públicos de saúde
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competem, de forma solidária, à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da
Unidade da Federação que, por força do art. 196, da Constituição
Federal, tem o dever de zelar pela saúde pública mediante ações
de  proteção  e  recuperação.  Precedente  do  Supremo  Tribunal
Federal.  A reserva do possível não pode se sobrepor ao direito
constitucional  de  saúde,  nem  servir  de  justificativa  para  a
ineficiência  da  administração  pública.  A  suplementação  e/ou
remanejamento  orçamentário  não  fere  a  Lei  de  Orçamento,
quando  se  trata  de  serviço  essencial,  assim  como  aspectos
formais  não  podem  ser  utilizados  para  que  a  administração
pública descumpra seu dever constitucional de prestar o serviço à
saúde.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01064489720128152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 19-04-2016) 

O argumento de realização de despesa sem licitação não pode se sobrepor

ao  direito  constitucional  à  saúde,  nem  servir  de  justificativa  para  a  ineficiência  da

administração pública, quando se trata de serviço essencial, de modo que aspectos legais

ou  meramente  formais  não  podem  ser  utilizados  para  que  a  Administração  pública

descumpra seu dever constitucional de prestar o serviço à saúde.

No que tange à concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública,

tem-se como primordial o direito a vida, já que no outro extremo está o direito patrimonial

da Fazenda Pública, que não pode prevalecer sobre o valor do direito pleiteado: a saúde.

Nesse sentido:

FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  POSSIBILIDADE  DE
LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Negado seguimento. É
perfeitamente  aceitável  a  concessão  de  liminar  contra  a  Fazenda
Pública,  quando os valores confrontados são o direito  a vida e o
patrimônio  público.  Precedentes  do  STJ.  Recurso  conhecido  e
negado  provimento.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70007981327,
Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 13/01/2004)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
REALIZAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE  MENOR  NO  EXTERIOR.
AUSÊNCIA DE  CONDIÇÕES  DA FAMÍLIA DE  ARCAR  COM  OS
CUSTOS  CORRESPONDENTES.  OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO  DE
FORNECER OS MEIOS PARA TANTO. DECISÃO DEFERITÓRIA.
INTELIGENCIA  DOS  ARTS. 196 E 227 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,  ART.  241  DA  CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  E
ARTS. 4, 7 E 11 DO ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
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ADOLESCENTE. 1. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPATÓRIA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA,  DADA  A
NATUREZA DO DIREITO PLEITEADO. 2. IRREVERSIBILIDADE DA
MEDIDA, INTERPRETADA TENDO EM VISTA O DIREITO A VIDA
EM CONTRAPOSIÇÃO AO DIREITO PATRIMONIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. SUPREMACIA DO DIREITO A VIDA, QUE E ABSOLUTO.
3. PRESENTES OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 273 DO
CPC, E DE SER DEFERIDA A ANTECIPATÓRIA. PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. (AGRAVO DE
INSTRUMENTO  Nº  70000398263,  PRIMEIRA  CÂMARA  CÍVEL,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: FABIANNE BRETON
BAISCH, JULGADO EM 07/08/2000)

PROCESSUAL  CIVIL.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PROIBIÇÃO
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO  SUPREMACIA DO  DIREITO  À  VIDA.  É  vedado
antecipar os efeitos do pedido perante a Fazenda Pública, consoante
o art.1º da Lei nº 9.494/97, proclamado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, e, portanto, de aplicação obrigatória pelos órgãos
judiciários.  No entanto,  a contraposição entre o direito  à vida e o
direito patrimonial da Fazenda Pública, tutelado naquela norma, se
resolve em favor daquela, nos termos do art. 196 daCF/88, através
da aplicação do princípio da proporcionalidade, pois se trata de valor
supremo,  absoluto  e  universal.  Irrelevância  da irreversibilidade da
medida.  Existência  de  norma  local  assegurando  semelhante
prestação (art. 1º da Lei nº 9.908/93). Eventual sacrifício da vida, em
nome dos interesses pecuniários da Fazenda Pública, conduziria o
órgão  judiciário  a  contrariar  o  direito  e  praticar  aqueles  mesmos
erros,  recordados  por  Gustav  Radbruch,  pelos  quais  os  juristas
alemães foram universalmente condenados. Agravo de instrumento
desprovido.” (AI nº 598412369, 4ª CC, rel. Des. Araken de Assis, j.
10.02.99).

No mesmo sentido, a lição do Ministro Celso de Mello, em julgamento no

Supremo Tribunal Federal:

“Entre  proteger  a  inviolabilidade do direito  à  vida,  que a  qualifica
como  direito  subjetivo  inalienável  assegurado  pela
própria Constituição da  República  (art.  5º,  caput),  ou  fazer
prevalecer,  contra  essa  prerrogativa  fundamental,  um  interesse
financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado
este dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador
uma só e possível decisão: o respeito à vida. Por tal motivo, indefiro
o pedido formulado pelo estado de Santa Catarina, pois a decisão
proferida  pela  Magistrada  catarinense  –  longe  de  caracterizar
ameaça  à  ordem pública  e  administrativa  local,  como pretende  o
Governo estadual (fl.  29) – traduz,  no caso em análise, um gesto
digno  de  reverente  e  solidário  apreço  à  vida  de  um  menor,  que
pertence a família pobre, não dispõe de condições para custear as
despesas do único tratamento médico hospitalar capaz de salvá-lo
da  morte  inevitável  (fls.76”’.  (STF  –  Petição  Medida  Cautelar  –
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Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 31.01.97)

No mais,  a  Interessada,  de  acordo com os Laudos Médicos (fls.  17/25),

apresentava um quadro de neoplasia maligna na glândula tireoide e foi  submetida ao

procedimento  cirúrgico  denominado  Tireoidecectomia  Total,  necessitando  tomar  os

medicamentos SYNTHROID 173MG e OSCOL 500 MG mais de uma vez ao dia, visando

evitar o retorno da doença.

Segundo afirmado pela Promovente, o custo total dos fármacos é de cento e

treze reais e em se tratando de pessoa que alega não possuir condições financeiras para

adquirir o medicamento prescrito pelo profissional da medicina, procurou o Município, que

negou o fornecimento, razão pela qual buscou a intervenção do Judiciário para garantia

do direito fundamental por ela perseguido, embasado nas argumentações fáticas acima

expendidas (fl. 15). 

A Constituição Federal ao dispor a respeito da saúde estabelece o seguinte: 

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. 

A Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento

dos serviços correspondentes e dá outras providências”, determina em seu art. 2° que “a

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições

indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

Acerca  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  o  seu

entendimento jurisprudencial da seguinte forma: 

RECURSO  ESPECIAL.  SUS.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PACIENTE  COM  MIASTENIA  GRAVIS.
DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  DEVER  DO  ESTADO.
COMINAÇÃO  DE  MULTA DIÁRIA.  ASTREINTES.  INCIDÊNCIA

Des. José Ricardo Porto
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DO  MEIO  DE  COERÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA  HUMANA.1.  Ação  objetivando  a  condenação  da
entidade  pública  ao  fornecimento  gratuito  dos  medicamentos
necessários  ao  tratamento  de  “miastenia  gravis”.2.  O  Sistema
Único  de  Saúde  -  SUS  visa  a  integralidade  da  assistência  à
saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela
necessitem em qualquer  grau de complexidade,  de modo que,
restando  comprovado  o  acometimento  do  indivíduo  ou  de  um
grupo  por  determinada  moléstia,  necessitando  de  determinado
medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a
atender  ao  princípio  maior,  que  é  a  garantia  à  vida  digna.3.
Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua
pretensão  posto  legítima  e  constitucionalmente  garantida,  uma
vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A
saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado.
(...)8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor
erigido  com  um  dos  fundamentos  da  República,  impõe-se  a
concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade
da regra constitucional que consagra o direito à saúde. Agravo
Regimental desprovido. (AgRg no REsp 950.725/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,julgado 06.05.2008, DJ 18.06.2008
p. 1) 

Órgão Fracionário desta Casa de Justiça, em caso análogo, já decidiu: 

ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.  ATRIBUIÇÃO  DE
RESPONSABILIDADE AO ESTADO E À UNIÃO. REJEIÇÃO DA
PREFACIAL. - As ações e serviços públicos de saúde competem,
de forma solidária, à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Unidade da
Federação que, por força do art. 196 da Constituição Federal, tem
o dever de zelar pela saúde pública mediante ações de proteção e
recuperação.  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
FORNECIMENTO  MEDICAMENTO.  IDOSA.  PORTADORA  DE
CARDIOPATIA ISQUÊMICA E DE ARTERIOSCLEROSE. SAÚDE.
DIREITO  FUNDAMENTAL.  NECESSIDADE  COMPROVADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.  OBRIGAÇÃO  DO  ENTE  MUNICIPAL.
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 Estado 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.  -  Não  há  ofensa  à  independência  dos  Poderes  da
República quando o Judiciário se manifesta acerca de ato ilegal e
ineficiente  do  Executivo.  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  nº
0002882-70.2015.815.0371  -  Conforme  entendimento
sedimentado no Tribunal de Justiça da Paraíba, a falta de previsão
orçamentária  não  pode  servir  como escudo  para  eximir  o  ente
demandado de cumprir com o seu dever de prestar o serviço de
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saúde adequado à população. - “Art. 5º - Na aplicação da lei, o juiz
atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum.” (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00028827020158150371, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 29-03-2016) 

Ademais, tratando-se de fornecimento de medicamento de uso contínuo, é

necessária a renovação periódica da prescrição médica em prazo razoável, que reputo de

1 (um) ano, para que haja a demonstração da imprescindibilidade de sua utilização.

Com estas considerações, conhecida a Remessa, DOU-LHE PROVIMENTO

PARCIAL, apenas para que haja a renovação da prescrição médica a cada período de 12

meses, como condição da continuidade do fornecimento, mantendo os demais termos da

decisão objurgada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto 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, 24 de maio
de 2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/15
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