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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS  NORMAS  PROCESSUAIS  ANTIGAS.
CONHECIMENTO DOS APELOS.

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

AÇÃO CVIL PÚBLICA.  FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO  PARA  TRATAMENTO  DE
MOLÉSTIA  EM  PESSOA  NECESSITADA.
PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  IMPRESCINDIBILIDADE
DEMONSTRADA.  DIREITO  À  VIDA  E  À
SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTES  FEDERADOS.  AUSÊNCIA  DO
FÁRMACO  NA  LISTA DO  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE.  IRRELEVÂNCIA.   RESTRIÇÃO
INDEVIDA  A  DIREITO  FUNDAMENTAL.
PRIMAZIA  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA SOBRE  PRINCÍPIOS  DE  DIREITO
FINANCEIRO  E  ADMINISTRATIVO.
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JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA
CORTE.  SENTENÇA  REFORMADA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  RECURSO
PROVIDO.

– É  entendimento  consolidado  no  Supremo
Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o
fato  de  que  os  entes  públicos  são  responsáveis
solidariamente no que se refere ao atendimento amplo
à  saúde,  assunto  no  qual  figura  o  fornecimento  de
medicamento ora em discussão.

– O  Sistema  de  Saúde  é  único  e  solidário,  de
modo quer a repartição de atribuições entre os entes
federados  objetivam  apenas  racionalizar  a  atuação
estatal,  não  repercutindo  na  legitimidade  para
efetivação  da  medida  voltada  à  garantia  da  saúde,
independentemente de que obrigação seja. 

–  O  direito  fundamental  à  saúde,  uma  vez
manifestada  a  necessidade  de  uso  de  alimento
especial  consoante  prescrição médica,  não pode ser
obstado  por  atos  administrativos  restritivos,  a
exemplo  da  confecção  do  rol  de  medicamentos
ofertados pelo Poder Público.

− Constatada  a  imperiosa  necessidade  da
aquisição  da  fórmula  alimentar  prescrita  para  o
paciente,  que  não  pode custeá-lo  sem privação dos
recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua
família,  bem  como  a  responsabilidade  do  ente
demandado em seu fornecimento, não há argumentos
capazes  de  retirar  da  demandante,  ora  apelante,  o
direito de buscar do Poder Público a concretização da
garantia  constitucional  do  acesso  à  saúde,  em
consonância com o que prescreve o art. 196, da Carta
Magna.

− A proteção  constitucional  à  vida  e  à  saúde,
como  valores  corolários  da  dignidade  da  pessoa
humana,  impõe  sua  primazia  sobre  princípios  de
direito financeiro e administrativo, como é o caso da
questão  orçamentária  e  de  impedimentos  de  ordem
estrutural,  não  se  aplicando  a  teoria  da  reserva  do
possível  em  tais  casos,  conforme  já  decidiu  o
Superior Tribunal de Justiça.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba, em substituição processual a Neureci Araújo Simões,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª  Vara da Comarca de Sousa,  nos
autos da Ação Civil Pública movida em face do Município de Sousa.

Na  peça  de  ingresso,  o  Parquet aduziu,  em  síntese,  que  a
substituída é acometida por Osteopenia, necessitando do uso do medicamento
CONDROPLEX, na quantidade de 01(um) sachê por dia, para o controle da
doença.

Em  adição,  afirmou  que,  em  virtude  da  insuficiência  de
recursos para arcar com o fármaco prescrito e de seu não fornecimento pelo
SUS,  buscou a  tutela  jurisdicional  no sentido  de  compelir  o demandado a
disponibilizar a medicação. 

Juntou documentos (fls. 17/28).

Pleito antecipatório deferido (fls. 30/33).

Devidamente  citada,  a  edilidade  apresentou  contestação  (fls.
37/51), alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a necessidade
do chamamento ao processo dos demais entes federados. No mérito, afirmou o
cerceamento do seu direito de defesa, sustentando a necessidade de análise do
quadro clínico da substituída, com produção de prova pericial para possibilitar
a  substituição  do  tratamento  prescrito,  devido à  ausência  do medicamento
requerido na Relação Nacional de Medicamentos do Sistema Único de Saúde
(RENAME).

Impugnação à contestação (fls. 56/62).

Decidindo a querela, o Magistrado a quo rejeitou a preliminar
de ilegitimidade e, no mérito, julgou improcedente o pedido autoral, por meio
da Sentença de fls. 67/70v, sob o fundamento de que  caberia ao paciente a
prova a prova de que os insumos fornecidos pelo SUS seriam ineficazes ao seu
tratamento, ônus do qual não se desincumbiu. Destacou, ainda, não ter sido o
medicamento prescrito por médico credenciado à rede pública de saúde. 

Inconformado,  o  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba
interpôs Recurso Apelatório (fls. 72/81), sustentando que, por se tratar de fato
impeditivo do direito  do autor,  caberia  ao ente  fazendário a prova de que,
inobstante prescrito por médico especialista, o medicamento pleiteado seria
impróprio para o paciente ou, ao menos, que haveriam outras opções menos
onerosas ao erário.

Intimado,  o  Município  apelado não  apresentou  contrarrazões
(fls. 84).
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A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 88/95), opinou
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046. Entretanto, tal  norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC)  –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do  Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e o direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos de  admissibilidade na forma
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nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Ressalta-se,  por  oportuno,  o  teor  do  Enunciado  nº  311  do
Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), que se aplica ao caso de
Remessa Necessária, in verbis:

“311.  (arts.  496  e  1.046).  A  regra  sobre  remessa
necessária é aquela vigente ao tempo da publicação
em  cartório  ou  disponibilização  nos  autos
eletrônicos da sentença, de modo que a limitação de
seu cabimento no CPC não prejudica os  reexames
estabelecidos  no  regime  do  art.  475  do  CPC  de
1973”. 

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento  deverá  regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto e do reexame necessário.

Assim,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço doo
recurso apelatório, passando à sua análise meritória.

- Do Mérito

Conforme  se  observa  dos  autos,  em  especial  dos  Laudos
documentos  colacionados  pela  parte  autora  (fls.  17/28),  a  substituída  é
portadora de Osteopenia, havendo a imperiosa necessidade do uso contínuo do
medicamento  prescrito  pelos  médicos,  qual  seja,  CONDROPLEX,  na
quantidade  de  01(um)  sachê  por  dia,  o  que  demonstra  indubitavelmente  a
imprescindibilidade de fornecimento do fármaco pleiteado na exordial.

Em virtude de  não dispor  de  recursos  financeiros  para  arcar
com o medicamento que lhe foi prescrito, bem como ante a inércia do ente
público demandado em seu efetivo fornecimento, o Parquet Estadual propôs a
presente demanda com o objetivo de obter a efetiva promoção da saúde da
substituída, por meio do fornecimento do fármaco retrocitado.

Pois bem, compulsando-se atentamente os argumentos da parte
recorrente,  vê-se  que  lhe  assiste  razão  quanto  à  reformulação  da  decisão
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atacada,  haja  vista  que se revela  manifestamente contrária  à jurisprudência
dominante das Cortes Superiores, bem como deste Tribunal de Justiça, como
passo a demonstrar.

Inicialmente,  há  que  se  ponderar  que, consoante  plenamente
pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça,  todos  os  entes  públicos  são responsáveis  solidariamente  no que se
refere ao atendimento amplo à saúde, assunto no qual figura o fornecimento de
fármacos ora em discussão.

A Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral, já consolidou
o entendimento de responsabilidade solidária dos entes federados:

“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
conjuntamente”  (STF, RE 855178 RG, Relator Min.
Luiz  Fux,  julgado  em  05/03/2015,  Processo
Eletrônico REPERCUSSÃO GERAL -  Mérito  DJe-
050 divulg. 13/03/2015, public. 16/03/2015). 

Ainda  colaciono  julgado  do  Pretório  Excelso  sobre  a
inexistência  de  litisconsórcio  passivo  necessário  e,  consequentemente,
impossibilidade do chamamento ao processo:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E
PROCESSUAL  CIVIL.  DIREITO  À  SAÚDE  (ART.
196,  CF).  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  SOLIDARIEDADE  PASSIVA
ENTRE  OS  ENTES  FEDERATIVOS.
CHAMAMENTO  AO  PROCESSO.
DESLOCAMENTO  DO  FEITO  PARA JUSTIÇA
FEDERAL.  MEDIDA  PROTELATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
[…]
3.  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
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efetividade ao direito garantido pela Constituição, e
não criar entraves jurídicos para postergar a devida
prestação jurisdicional.
4.  In casu,  o  chamamento  ao processo  da  União
pelo  Estado  de  Santa  Catarina  revela-se  medida
meramente  protelatória  que  não  traz  nenhuma
utilidade ao processo, além de atrasar a resolução
do  feito,  revelando-se  meio  inconstitucional  para
evitar  o  acesso  aos  remédios  necessários  para  o
restabelecimento da saúde da recorrida.
5.  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário
desprovido”  (STF,  RE:  607381 SC ,  Relator:  Min.
Luiz Fux, data de julgamento: 31/05/2011, Primeira
Turma,  data  de  publicação:  DJe-116 divulg.  16-06-
2011 public. 17-06-2011) (grifo nosso).

Acerca  da  responsabilidade  solidária  dos  entes  federados
também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS).  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STF. REVISÃO DAS PREMISSAS DO
ARESTO  QUANTO  A  NECESSIDADE  DE
MEDICAMENTOS. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.
1.  O  legislador  pátrio  instituiu  um  regime  de
responsabilidade solidária entre as pessoas políticas
para  o  desempenho  de  atividades  voltadas  a
assegurar o direito fundamental à saúde, que inclui
o  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  e
congêneres  a  pessoas  desprovidas  de  recursos
financeiros, para o tratamento de enfermidades.
2.  Qualquer  um  do  entes  federativos  tem
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo
de ação visando garantir o acesso a medicamentos
para tratamento de saúde.
3.  O  acórdão  recorrido  analisou  detidamente  as
provas  constantes  nos  autos,  concluindo  que  o
medicamento é indispensável à vida do requerente, e
mediante juízo de mérito entendeu priorizar o direito
fundamental à saúde à parte recorrida. A revisão das
premissas  do  Tribunal  a  quo,  além de  escapar da
função constitucional deste Tribunal, encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no
caso  sob  exame.  Agravo  regimental  improvido.
(STJ/AgRg  no  REsp  1538225/PB,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  03/09/2015,  DJe  14/09/2015).  (grifo
nosso).
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PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE.  CIRURGIA EMERGENCIAL.
OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
DEMONSTRADA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO
MUNICÍPIO.  SISTEMA  DA  PERSUASÃO
RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA  NÃO  CONFIGURADA.  REVISÃO  DO
JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.
ARTS.  15  E  16 DA LC 101/2000.  AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  282/STF.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE  DE  ANÁLISE  NO  ÂMBITO  DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu a
urgência do tratamento prescrito e a hipossuficiência
do agravado,  mantendo  a  sentença do juízo  de  1º
grau que condenou o agravante ao fornecimento de
cirurgia emergencial indicada na Inicial.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código
de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou  integralmente  a  lide  e  solucionou  a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Ademais,
não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa
da tese que apresentaram.
Deve  apenas  enfrentar  a  demanda,  observando  as
questões  relevantes  e  imprescindíveis  à  sua
resolução.
3.  O funcionamento do Sistema Único de Saúde -
SUS  é  de  responsabilidade  solidária  da  União,
Estados-membros  e  Municípios,  de  modo  que
qualquer  destas  entidades  tem  legitimidade  ad
causam para figurar no polo passivo de demanda
que objetiva garantir o tratamento médico adequado
a  pessoas  desprovidas  de  recursos  financeiros.
Precedentes do STJ.
4.  O  princípio  da  persuasão  racional  ou  da  livre
convicção  motivada  do  juiz  (art.  131  do  CPC)
consigna  que  cabe  ao  magistrado  apreciar
livremente  a  prova,  atendendo  aos  fatos  e
circunstâncias  constantes  dos  autos,  conferindo,
fundamentadamente, a cada um desses elementos sua
devida valoração.
5. A avaliação quanto à necessidade e à suficiência
ou não  das  provas  e  a fundamentação da  decisão
demandam,  em  regra,  incursão  no  acervo  fático-
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probatório dos autos e encontram óbice na Súmula
7/STJ.
6. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu,
com  base  na  prova  dos  autos,  não  haver  o
cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou
nos autos elementos suficientes à formação de sua
convicção.  A  revisão  desse  entendimento  implica
reexame  de  fatos  e  provas,  obstado  pelo  teor  da
Súmula 7/STJ.
7.  No  tocante  à  ofensa  aos  arts.  15  e  16  da  LC
101/2000,  não  se  conhece  de  Recurso  Especial
quanto  a  matéria  não  especificamente  enfrentada
pelo  Tribunal  de  origem,  dada  a  ausência  de
prequestionamento.  Incide,  por analogia,  a Súmula
282/STF.
8.  Apesar  de  terem  sido  invocados  dispositivos
legais,  o  fundamento central  da  matéria  objeto  da
controvérsia  é  de  cunho  eminentemente
constitucional.  Descabe,  pois,  ao  STJ  examinar  a
questão,  porquanto  reverter  o  julgado  significa
usurpar competência do STF.
9. Agravo Regimental não provido.
(STJ/AgRg  no  AREsp  413.860/MG,  Rel.  Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  05/12/2013,  DJe  06/03/2014).  (grifo
nosso).

Frise-se,  por  oportuno,  que  o  Sistema  de  Saúde  é  único  e
solidário.  De tal  modo, a repartição de atribuições entre os entes federados
objetivam  apenas  racionalizar  a  atuação  estatal,  não  repercutindo  na
legitimidade  para  efetivação  da  medida  voltada  à  garantia  da  saúde,
independentemente de que obrigação seja. 

Outrossim,  o direito  à  saúde  não  pode  ser  obstado  por  atos
administrativos restritivos, a exemplo do rol elaborado pelo Poder Público.

Assim,  constatada  a  imperiosidade  do  fornecimento  do
alimento/medicamento para o paciente que não pode custeá-lo sem privação
dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família, bem como a
responsabilidade do ente demandado em sua realização, não há fundamento
capaz de retirar  da demandante,  ora apelada,  o  direito de  buscar,  junto  ao
Poder Público, a concretização da garantia constitucional do direito à saúde,
em consonância com o que prescreve o artigo 196, da Carta Magna.

“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”. (grifo nosso).
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No mais, concebo que não cabe ao ente municipal exigir que o
paciente  comprove  a  ineficácia  dos  demais  fármacos  fornecidos  pelo  SUS
como  requisito  para  se  ter  acesso  àquele  prescrito  pelo  médico  que  o
acompanha, sob pena de acarretar possíveis prejuízos à saúde do necessitado,
em absoluto descompasso com os princípios da dignidade da pessoa humana.

Ora,  é  entendimento  pacífico  que  o  laudo  emitido  pelo
profissional de saúde habilitado constitui prova suficiente acerca da doença e
da  necessidade  de  obtenção  do  medicamento  prescrito,  sendo  descabida  a
prévia submissão do enfermo a outros tratamentos  que não o que lhe  fora
recomendado.

Sobre  a  suficiência  do  receituário  médico  emitido  por
profissional da saúde, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“[…]  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.
NECESSIDADE  COMPROVADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA ACOMETIDA DE
DOENÇA GRAVE.  RISCO  IMINENTE.  DEVER
DO ESTADO. RECURSO EM CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA  DA  PRÓPRIA  CORTE.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA
MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. - 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.  -  a  consulta  realizada  junto  ao  médico
particular, com a emissão de receituário e relatório,
constitui prova suficiente para atestar a patologia, a
gravidade da enfermidade e o tratamento adequado
para  o  paciente,  não  sendo  oportuna  qualquer
tentativa  de  substituição  do  medicamento,  ante  a
patente  necessidade  daquele  fármaco  específico
para amenizar o quadro clínico do paciente.  -  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. Se a enfermidade e a prescrição médica
são  fatos  incontroversos  nos  autos,  concebo
precipitada,  no  momento  processual  presente,
realizar  a  alteração  medicamentosa,  haja  vista  a
ausência  de  maiores  subsídios  a  sustentar  a
modificação.  -  por  outro  lado,  não  se  trata  de
substituição por genérico, mas sim por medicamento
com  fórmula  diferente,  razão  pela  qual,  por  mais
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esse aspecto, não se mostra segura a realização da
troca. (TJPB; Rec. 999.2013.001430-4/001; Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 23/08/2013; Pág. 9). (grifo nosso).

Considero  que,  nesses  casos,  por  exemplo,  deve  o  ente
demandado,  através  de  consulta  escrita  ao  seu  perito  médico,  questionar
fundamentadamente  sobre  outros  medicamentos  similares  e  com  o mesmo
princípio  ativo,  fazendo  juntar  aos  autos  essa  contraposição  específica  ao
pedido  autoral,  para  que,  somente  assim,  seja  imprescindível  uma  dilação
probatória, o que não se observou no presente caso.

A proteção  constitucional  à  vida  e  à  saúde,  como  valores
corolários  da  dignidade  da  pessoa  humana,  impõe  sua  primazia  sobre
princípios de direito financeiro e administrativo, como é o caso da questão
orçamentária e de impedimentos de ordem estrutural, não se aplicando a teoria
da reserva do possível em tais casos, conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça (STJ, REsp: 836913 RS 2006/0067408-0, Relator: Ministro LUIZ
FUX, Data de Julgamento: 07/05/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 31.05.2007 p. 371).

Nesse sentido, igualmente se mostra dominante o entendimento
do Tribunal de Justiça da Paraíba:

“AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE
DA MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO
A SÚPLICA APELATÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  SAÚDE.
DIREITO  FUNDAMENTAL.  OBRIGAÇÃO  DO
ENTE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO
REMÉDIO  PLEITEADO  NO  ROL  DE  LISTA  DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  MATÉRIA DE ORDEM
INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E
HARMONIA ENTRE  OS PODERES.
INOCORRÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA.  JUSTIFICATIVA IRRAZOÁVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA RESERVA DO POSSÍVEL.
DEVER  DO  ESTADO  DE  PROVER  AS
SUBSTÂNCIAS  POSTULADAS.  PRECEDENTES
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA.  POSSIBILIDADE  DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.  INOVAÇÃO EM
SEDE  REGIMENTAL.  IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTAÇÕES  DO  RECURSO
INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O
POSICIONAMENTO  ESPOSADO.  DECISUM  EM
CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA.
DESPROVIMENTO DA INCONFORMAÇÃO (...)”.
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(TJPB;  Rec.  013.2012.001128-6/001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 15/08/2013; Pág. 11).

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO RECURSO
DE APELAÇÃO, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, mantendo a
liminar deferida (fls. 30/33) e, em consequência, condenar o Réu, Município
de  Sousa-PB,  a  fornecer  à Neurci  Araújo  Simões o  medicamento
CONDROPLEX ou  outro com a mesma composição e eficácia,  sob pena de
não o fazendo, incidir em multa diária que arbitro em R$ 300,00(trezentos
reais) até o limite de R$30.000,00(trinta mil reais), a ser recolhida em favor do
Fundo Especial de Proteção dos interesses difusos (Lei Estadual nº 8102/2006,
D.O. 15.11.2006), e o bloqueio do Fundo de Participação do Município, sem
prejuízo das sanções penais e administrativas  aplicáveis à omissão.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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