
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL Nº 0000283-39.2014.815.0131.
Origem      : 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras.
Relator     : Juiz Convocado Ricardo Vital de Almeida.
Recorrido : Ministério Público da Paraíba, em substituição processual a 

  Francisco da Silva.
Interessado : Município de Cajazeiras.
Advogado   : Oscar Caetano Xavier.

REMESSA  NECESSÁRIA.  FORNECIMENTO
DE MEDICAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO
E  PORTADOR  DE  CARDIOPATIA
CHAGÁSICA.   IMPRESCINDIBILIDADE
DEMONSTRADA. FÁRMACO  QUE  VINHA
SENDO  FORNECIDO.  INTERRUPÇÃO  SEM
JUSTA  CAUSA.   RESTRIÇÃO  INDEVIDA  A
DIREITO  FUNDAMENTAL.  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DE  PODERES.  PODER  JUDICIÁRIO  PODE
COMPELIR O ENTE FEDERADO A CUMPRIR
AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. PRIMAZIA
DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA
SOBRE  PRINCÍPIOS  DE  DIREITO
FINANCEIRO  E  ADMINISTRATIVO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Constatada a imperiosa necessidade da aquisição do
medicamento pelo paciente, que não pode custeá-los
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
do substituído o direito de buscar do Poder Público,
através  do  Órgão  Ministerial,  a  concretização  da
garantia  constitucional  do  acesso  à  saúde,  em
consonância  com o que  prescreve  o  artigo  196,  da
Carta Magna.

-  Não  há  que  falar  em  violação  ao  Princípio  da
Separação  dos  Poderes,  nem  em  indevida
interferência de um Poder nas funções do outro, se o
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Judiciário  intervém  a  requerimento  do  interessado
titular  do  direito  de  ação,  para  obrigar  o  Poder
Público a cumprir os seus deveres constitucionais de
proporcionar saúde às pessoas. 

-  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 invocada 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.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  proveniente da  4ª  Vara da
Comarca  de  Cajazeiras,  nos  autos  da  “Ação  Civil  Pública”  proposta  pelo
Ministério Público da Paraíba, em substituição processual de Valdir Soares
de Matos, em desfavor do Município de Cajazeiras.

Na  peça  de  ingresso,  o  Parquet aduziu,  em  síntese,  que
Francisco da Silva apresentou reclamação comunicando a omissão do poder
público municipal  em fornecer adequada assistência médica de que necessita
para  tratamento  de  Cardiopatia  Chagásica,  através  do  uso  contínuo  dos
medicamentos  ANCORON  200  mg  (princípio  ativo:  cloridrato  de
amiodarona) e CARDEVILOL 25 mg.

Asseverou  que  a  edilidade  já  vinha  disponibilizando  o
medicamento, tendo interrompido o fornecimento sem qualquer justificativa,
não  possuindo  o  reclamante condições  financeiras  para  arcar  com  a
medicação.

Tendo em vista a situação pela qual passava o substituído, o
Ministério Público Estadual ingressou com a presente demanda, objetivando o
fornecimento dos fármacos acima mencionados. 

Juntou documentos (fls. 14/43).

Pleito antecipatório deferido (fls.45).

Citado, o Ente Municipal não apresentou contestação (fls. 62).

Sobreveio  sentença  de  procedência  do  pedido  autoral  (fls.
63/66), cuja parte dispositiva restou assim redigida:
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“Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO,  confirmando  a  tutela  antecipada
anteriormente deferida, para condenar o Município
de Cajazeiras ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente  em  fornecer  gratuitamente  ao  paciente
Francisco  da  Silva  os medicamentos   ANCORON
200 mg (princípio ativo: cloridrato de amiodarona) e
CARDEVILOL 25 mg, nos moldes fixados na tutela.
Sem custas.

Permito  a  substituição  do  medicamento  acima
mencionado por outro genérico, desde que este esteja
devidamente  autorizado pelo  órgão de fiscalização
competente, que detenha o mesmo princípio ativo e
produza os mesmos efeitos daquele e, ainda, que não
haja prejuízos à saúde da paciente.”

Decorrido  o  prazo recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo  voluntário  (fls.  68),  vieram  os  autos  para  apreciação  do  reexame
necessário.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima M. de Farias (fls. 72/75), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

Diz o artigo 475, inciso I,  do Código de Processo Civil  (art.
496, inciso I, do novo CPC) que “está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal o Município, e as
respectivas autarquias e fundações de direito público”.

Tal  disposição  legal  é  responsável  pelo  estabelecimento  do
instituto  processual  denominado  “reexame  necessário”,  que  atua  como
condição impeditiva da geração de efeitos da sentença até o momento em que
o Tribunal de Justiça, após reanálise dos fundamentos do decisum, confirme-
lhe o conteúdo.

Pois bem, o caso dos autos nos traz uma hipótese de remessa
necessária com o objetivo de reexaminar a decisão de primeiro grau, proferida
nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em face  do
Município de Campina Grande.

Conforme se observa dos autos, o Sr. Francisco da Silva, pessoa
hipossuficiente, residente no Município de Cajazeiras (fls. 40), é  portador de
Cardiopatia Chagásica,  sendo-lhe prescrito os medicamentos  ANCORON
200 mg (princípio ativo: cloridrato de amiodarona) e CARDEVILOL 25 mg.

Afere-se que os fármacos em questão vinham sendo fornecidos
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pela edilidade,  que,  sem  qualquer justificativa,  suspendeu o suprimento, não
havendo, pois, que se discutir acerca de suposta incompetência para prestar o
serviço, ou não se encontrar o fármaco em lista elaborada pelo SUS.

Assim, não existe razão para a reformulação da decisão atacada,
uma  vez  prolatada  de  acordo  com  a  jurisprudência  dominante  de  nosso
Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Superiores, como passo
a demonstrar.

Neste sentido, destaco, inicialmente, que a atuação ministerial
buscou, sobretudo, resguardar a efetividade do direito à vida e à saúde,  os
quais se encontram garantidos pela Constituição Federal, nos arts. 5º, caput, e
196, a seguir descritos:

“Art.  5º.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem
distinção  de  qualquer  natureza,  garantido-se  aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País,  a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à
igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos
seguintes termos:”

“Art.  196.  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do
Estado, garantido mediante políticas públicas 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”.

De acordo  com tais  dispositivos  constitucionais,  a  vida  está
ligada ao conceito de pessoa humana, sendo inviolável; enquanto a saúde é um
direito  de  todos  e  um  dever  do  Estado,  em todas  as  esferas  de  governo,
cumprindo  igualmente  à  União,  aos  Estados  e  aos  Municípios,  de  forma
solidária,  a  elaboração  de  políticas  públicas  e  econômicas  voltadas  a  sua
promoção e preservação.

Ainda,  é  cediço  que  o  funcionamento  do  Sistema  Único  de
Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de  1990,  cabe solidariamente  à  União,  aos  Estados-membros  e  aos
Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade passiva
ad causam em demandas que objetivem garantir o acesso à saúde, como visto
acima.

Assim,  constatada  a  imperiosidade  do  fornecimento  do
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  disponibilização,  não  há
fundamento capaz de retirar do substituído 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.

Impende  destacar,  ainda,  que  é  entendimento  pacífico  no
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âmbito do Supremo Tribunal Federal de que não há ferimento à independência
e à harmonia dos Poderes, quando a pretensão da demanda consistir em tutela
de  direito  fundamental  essencial,  sendo  dever  do  Judiciário  garantir  a
observância desses princípios por parte das entidades governamentais.

Nesse  sentido,  trago  à  baila  o  seguinte  julgado  da  Suprema
Corte:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO
DA  SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1.  O Poder  Judiciário,  em situações excepcionais,
pode determinar que a administração pública adote
medidas  assecuratórias  de  direitos
constitucionalmente reconhecidos  como essenciais,
sem  que  isso  configure  violação  do  princípio  da
separação de poderes.
2. Agravo regimental não provido.
(Supremo Tribunal  Federal  STF;  AI-AgR  708.667;
SP;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  Julg.
28/02/2012;  DJE  10/04/2012;  Pág.  30).  (grifo
nosso).

Ressalte-se, por oportuno, que a urgência é tamanha, quando se
trata  de  busca  do  restabelecimento  do  bem-estar  físico  e  mental  do  ser
humano, que, sobre o tema, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, em seu
escrito “Aforismos para a Sabedoria de Vida”, brilhantemente conclui que:

“Em  geral,  9/10  da  nossa  felicidade  repousam
exclusivamente  sobre  a  saúde.  Com  esta,  tudo  se
torna  fonte  de  deleite.  Pelo  contrário,  sem  ela,
nenhum bem exterior é fruível,  seja ele qual for, e
mesmo os bens subjectivos restantes, os atributos do
espírito,  do  coração,  do  temperamento,  tornam-se
indisponíveis e atrofiados pela doença. Sendo assim,
não  é  sem  fundamento  o  facto  de  as  pessoas  se
perguntarem  umas  às  outras,  antes  de  qualquer
coisa, pelo estado de saúde e desejarem mutuamente
o bem-estar. Pois realmente a saúde é, de longe, o
elemento  principal  para  a  felicidade  humana.  Por
conta disso, resulta que a maior de todas as tolices é
sacrificá-la,  seja  pelo  que  for:  ganho,  promoção,
erudição,  fama,  sem falar  da  volúpia  e  dos  gozos
fugazes. Na verdade, deve-se pospor tudo à saúde”. 

Portanto, não vislumbro reparo a ser efetivado na r.  sentença
que,  com  percuciência,  analisou  a  questão,  julgando  procedente  o  pleito
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autoral,  permitindo,  inclusive,  a  substituição  do  medicamento  por  outro
genérico que detenha o mesmo princípio ativo e produza os mesmos efeitos.

Isso  posto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo-se integralmente os termos da sentença guerreada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  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,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado - Relator
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