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Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA
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RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para substituir a 
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
JUÍZO RECORRENTE: 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca
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PROCURADOR: Alexandre Magnus F. Freire
RECORRIDA: Luane Kethily Ramos de Araújo, representada por sua 
genitora, Marlene do Ramos Gomes
ADVOGADO: Ricardo Almeida Alves

REEXAME NECESSÁRIO.  1.  PRELIMINARES:  ILEGITIMIDADE
PASSIVA;  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CERCEAMENTO DE
DEFESA E CONTRADITÓRIO.  REJEIÇÃO. 2. MÉRITO.  MANDADO
DE  SEGURANÇA  COM  PEDIDO  LIMINAR.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO À ADOLESCENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA
RENAL CRÔNICA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO CONTÍNUO E
INDISPENSÁVEL.  OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERADOS.  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  APRESENTADA  PELO
IMPETRANTE.  NECESSIDADE  DEMONSTRADA.  FORNECIMENTO
GRATUITO A PESSOA SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR
COM TAL  DESPESA.  INTELIGÊNCIA  DOS  ARTIGOS 5º,  CAPUT,
6º E 196 DA CARTA DA REPÚBLICA. DESPROVIMENTO.

- Atendendo ao disposto na Constituição da República, tem-se
que  a  responsabilidade  do  Estado  da  Paraíba  é  solidária,  não
havendo motivo para que se invoque sua ilegitimidade passiva
ad causam, pois o termo “Estado”, inserido no art. 196 da Carta
Magna,  ao  falar  em  saúde,  abrange  todos  os  entes  públicos
(União, Estados e Municípios). Assim, todas as esferas estatais
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estão  legitimadas  solidariamente  a  fornecer  medicamentos  E
tratamento àqueles carentes de recursos financeiros.

-  O  julgador,  como  destinatário  das  provas,  pode  analisá-las
livremente,  requerendo  a  produção  daquelas  que  entenda
indispensáveis para a solução do litígio, bem como indeferir as
que  entenda  desnecessárias  para  formar  seu  convencimento,
conforme  preceituam  os  artigos  130  e  131  do  Código  de
Processo  Civil/1973.  (arts.  370,  parágrafo  único,  e  371  do
CPC/2015).

-  O  Magistrado  detém  prerrogativa  para  indeferir  pedido  de
dilação probatória que tenha por objetivo precípuo causar uma
desordem  processual.  Tal  atuação  em  momento  nenhum
caracteriza  cerceamento  do  direito  de  defesa,  mas,  de  modo
contrário,  é  legal,  em  homenagem  ao  princípio  da  celeridade
processual, que tem status constitucional (art. 5º, LXXVIII).

- “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,  apesar  de  ser  norma  constitucional,  é
hierarquicamente inferior ao direito à vida e à saúde, cláusulas
pétreas constitucionais.

Vistos etc. 

Trata-se do  reexame necessário da sentença (f. 58/61) proferida
pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca, nos autos do Mandado
de Segurança impetrado por LUANE KETHILY RAMOS DE ARAÚJO, representada
por sua genitora, Marlene do Ramo Gomes, contra a Diretora do CEDEMEX -
Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais – Gilcélia
Maria Menezes, concedendo a segurança para determinar à autoridade coatora
que  forneça  o  medicamento  MICOFENOLATO DE SÓDIO 360  mg,  conforme
prescrição médica (f. 28/30), sob pena de encaminhamento de cópia dos autos
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ao MP para apuração de possível crime de improbidade administrativa (Lei n.
8.429/92, art. 11, inciso II), ratificando medida liminar deferida (f. 35/36).

O Estado da Paraíba, citado na pessoa da impetrada, bem como de
sua Procuradora, apresentou manifestação suscitando as  preliminares de (1)
inadequação da via eleita; (2) ilegitimidade passiva e (3) do cerceamento do
direito de defesa e do contraditório.  No mérito, pediu a denegação da ordem.
Caso contrário, que lhe seja possível a substituição do medicamento por outro
de igual eficácia e com o mesmo princípio ativo, porém, menos oneroso ao ente
público (f. 40/49). 

Inexistiu recurso voluntário, subindo os autos a esta instância para o
reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa.

É o relatório.

DECIDO

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado da Paraíba argumenta que após a recente modificação da
jurisprudência do STJ a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento é
do Município, afastando, em princípio, a legitimidade da União e dos Estados
para  demandas  dessa  natureza,  apesar  da  descentralização  do  serviço  de
assistência  médica  e  farmacêutica,  nos  termos  estabelecidos  pelo  legislador
infraconstitucional ao editar a Lei Federal n. 8.090/90, a qual disciplina o SUS -
Sistema Único de Saúde. 

Pois  bem,  a  saúde pública  é  de  responsabilidade solidária da
União,  dos  Estados  e  dos  Municípios.  Logo,  qualquer  um deles  poderá  ser
acionado judicialmente na garantia do direito à vida e à saúde, como no caso
vertente, em que se busca o fornecimento de medicamento para o tratamento
da patologia de que está acometida a impetrante.

Corroborando a tese aqui esposada, o Colendo STF, no exame do RE
nº 566.471/RN, de que foi Relator o  Ministro MARCO AURÉLIO, concluiu pela
repercussão geral  do tema relativo “à obrigatoriedade ou não de o Estado
fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui
condições financeiras para comprá-lo.” Nesse sentido, destaco precedente do
STF:
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AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO
CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.  DEVER DO ESTADO.
SOLIDARIEDADE  ENTRE  OS  ENTES  FEDERATIVOS.  EXISTÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO.  REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA.  DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO
543-B do CPC e art. 328 do RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas
esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196
da  Constituição  Federal,  configurando  essa  obrigação,  consoante
entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes
da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da
repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de
alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado
do  Ceará  não  provido  e  agravo  regimental  interposto  pela  União
prejudicado.  (RE 818572  CE  Relator:  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Julgamento:
02/09/2014, Publicação: DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

E do Colendo STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  MATÉRIA  REPETITIVA.  ART.  543-C  DO  CPC  E
RESOLUÇÃO  STJ  8/2008.  RECURSO  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.  FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO.  CHAMAMENTO
DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.
Controvérsia  submetida  ao  rito  do  art.  543-C  do  CPC  1.  O
chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC,
nas  demandas  propostas  contra  os  demais  entes  federativos
responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de
serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor
obstáculo  inútil  à  garantia  fundamental  do  cidadão  à  saúde.
Precedentes  do  STJ.  2.  A  Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal
Federal entende que "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",  e  "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",
razão por que "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"
(RE  607.381  AgR,  Relator  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJ
17.6.2011).  Caso  concreto  3.  Na  hipótese  dos  autos,  o  acórdão

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27996176/artigo-543b-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27996176/artigo-543b-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em
sintonia  com  o  entendimento  aqui  fixado.  4.  Recurso  Especial  não
provido.  Acórdão  submetido  ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC  e  da
Resolução  STJ  8/2008.  (REsp  1203244/SC,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  09/04/2014,  DJe
17/06/2014).

Conclui-se que a prestação de saúde pública é responsabilidade
que recai solidariamente sobre os entes federativos, independentemente
da  hierarquização  vigente  no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Assim,
representa  faculdade  da  parte  que  carece  de  fármacos,  tratamentos,
exames ou serviços de saúde – uma vez comprovada a necessidade e a
impossibilidade de custear o tratamento –, escolher contra qual ente irá
demandar, de modo a ver atendida a sua necessidade. 

Dessa forma, rejeito a preliminar. 

2. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Ao intervir nos autos, o Estado da Paraíba suscitou a preliminar de
ausência de prova pré-constituída, destacando que a causa de pedir do direito
líquido  e  certo  do  impetrante  trata-se  de  doença,  com  o  pedido  de
medicamento, não sendo o mandado de segurança a via eleita para acolher
pretensão que exige produção de prova exaustiva.

Sabe-se que o julgador, como destinatário das provas, pode analisá-
las livremente, requerendo a produção daquelas que entenda indispensáveis
para a solução do litígio, bem como indeferir as que entenda desnecessárias
para formar seu convencimento, conforme preceituam os artigos 130 e 131 do
Código de Processo Civil/73 (arts. 370, parágrafo único e 371 do CPC/2015).
Vejamos:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.

Art.  131.  O  juiz  apreciará  livremente  a  prova,  atendendo  aos  fatos  e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes;
mas  deverá  indicar,  na  sentença,  os  motivos  que  Ihe  formaram  o
convencimento.

Contudo, o estando o juiz convencido de que o feito está pronto para
julgamento,  pode  fazê-lo  de  forma  antecipada,  como  ocorreu  no  caso  dos
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autos, não configurando o cerceamento de defesa.
Assim,  quando  são  discutidas  matérias  de  direito  ou  as

consequências jurídicas de afirmação do fato,  ou ainda quando a afirmação
fática está demonstrada através de prova documental,  conforme o art.  330,
inciso I, do CPC de 1973 (art. 355, I, do novo CPC), ao Magistrado é possível a
dispensa de produção de provas.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE
MEDICAMENTO. PROVA MÉDICA DANDO CONTA DA INDISPENSABILIDADE
E  ESPECIFICIDADE  DA  DROGA  POSTULADA.  DIREITO  FUNDAMENTAL.
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO FORNECIMENTO. RECEITA PRESCRITA
POR MÉDICO DA REDE PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO
TRATAMENTO  MÉDICO  PLEITEADO  POR  OUTRO  JÁ  DISPONIBILIZADO
PELO  ESTADO.  IMPOSSIBILIDADE.  DESNECESSIDADE  DE
CONTRADITÓRIO.  CONCESSÃO  DA  ORDEM.  O  direito  à  saúde  é
assegurado a todos e dever do estado, por isso que legítima a pretensão
quando configurada a necessidade do impetrante, nos exatos termos do
disposto  no  artigo  196  da  Carta  Magna.  É  admissível,  em sede  de
mandado de segurança, prova constituída por laudo elaborado por
médico particular atestando a necessidade do uso de determinado
medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo
capaz de impor ao estado o seu fornecimento gratuito.  A súplica
pela  possibilidade  de  substituição  do  tratamento  médico  pleiteado  por
outro  já  disponibilizado  pelo  estado,  deve  ser  totalmente  rechaçada,
considerando a existência,  nos autos,  de laudos médicos subscritos por
especialistas que, analisando o quadro clínico da impetrante, entenderam
ser o medicamento prescrito o mais eficaz e adequado ao tratamento do
mal que a aflige. A despeito da argumentação do recorrente, no sentido de
ser inviável a condenação dos entes públicos sem a oitiva e perícia da parte
contrária,  por  ofender  sobremaneira  o  direito  de  defesa,  tenho  que
inexistindo razões que maculem ou ponham em dúvida a documentação
médica  apresentada  pelo  profissional  da  saúde  que  acompanha  o
tratamento da impetrante, ressoa nítida a desnecessidade da produção de
provas, não havendo que se falar em violação ao direito de defesa. (TJPB;
MS 2004617-87.2014.815.0000; Segunda Seção Especializada Cível;  Relª
Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 17/06/2014; Pág. 11).

O Magistrado observou, de forma fidedigna, o inciso I do art. 330 do
Código de Processo Civil de 1973 (art. 355, inciso I, CPC/2015), o qual autoriza
o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção
de provas.
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Nesse contexto, entendo que o juízo de origem agiu acertadamente
ao decidir a lide, mormente quando a declaração de médico público (f. 28/30)
atestando a necessidade do medicamento é meio idôneo para comprovar direito
líquido e certo da promovente, capaz de impor ao Estado o seu fornecimento
gratuito, sendo desnecessária a perícia médica oficial.

O princípio  do livre  convencimento do juiz,  consagrado no direito
pátrio,  atribui  ao magistrado pleno poder  na avaliação das provas, devendo
buscar nelas os subsídios, bases e fundamentos de sua decisão, indeferindo as
que entender meramente protelatórias.

Isso posto, rejeito a segunda prefacial. 

3- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO
DE MÉDICO-PERITO

Nesta preliminar o Estado aduz que não lhe foi oportunizado o direito
à produção de provas e,  ainda, que deveria ter sido concedido o direito de
analisar, através de médico-perito do SUS, o quadro clínico da autora, assim
como o medicamento mais eficaz para o tratamento e menos oneroso para o
erário.

Inicialmente, é importante registrar que de acordo com o princípio do
livre convencimento motivado, agasalhado pelo art. 130 e 131 do CPC/1973
(arts. 370, paragrafo único e 371 do novo Código de Processo Civil), o juiz é o
destinatário da prova, podendo indeferir,  em decisão fundamentada, aquelas
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
           

É o caso em estudo. O Estado requereu nas informações a produção
de prova pericial, com o objetivo de verificar a existência da patologia afirmada
na peça inicial pela impetrante. 

Contudo, restou demonstrado nos autos, através do laudo de médico
credenciado ao SUS (f. 28/30), que a impetrante é portadora de doença grave
(perda da função renal), bem como a necessidade do tratamento com o
fármaco prescrito (Micofenolato de Sódio), de modo que é dispensável outra
avaliação realizada por profissionais que não tiveram qualquer contato com a
paciente.

Convém ressaltar que até mesmo a prova pericial não vincula
o  entendimento  do  Julgador  e  pode  ser  dispensada,  nos  termos  dos
artigos  130;  420,  parágrafo  único,  inciso  II,  e  436,  todos  do  CPC/73
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(artigos 370, parágrafo único;  464, § 1O, III, CPC/2015),  não  violando o
postulado do contraditório e da ampla defesa.

O  Magistrado  detém  prerrogativa  para  indeferir  pedido  de
dilação probatória que tenha por objetivo precípuo causar uma desordem
processual. Tal atuação em momento nenhum caracteriza cerceamento do
direito  de  defesa,  mas,  de  modo contrário,  é  legal,  em homenagem ao
princípio da celeridade processual, que tem status constitucional (art. 5º,
LXXVIII).

Diante do exposto, rejeito a preliminar.
 
MÉRITO RECURSAL

O caso dos autos discute a obrigação do Estado da Paraíba  de
fornecer a  medicação Micofenolato  de  Sódio  360  Mg  à  adolescente
Luane Kethily Ramos de Araújo (17 anos de idade), representada por
sua  genitora  (Marlene  do  Ramos  Gomes),  portadora  de  “insuficiência
renal  crônica”,  doença  grave  que,  se  não tratada  corretamente,  pode
causar  danos  irreversíveis  à  sua  saúde, conforme laudos  médicos  de  f.
28/30, e, por ser de alto custo, não dispõe de condições financeiras para
adquiri-lo.

 
O Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, confirmando a

liminar antes deferida, (f. 35/36), fundamentando a sua decisão no art. 1º da
Lei nº 12.016/2009, arts. 196 e 198 da Constituição Federal, e art. 3º c/c o 4º
da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente), concedeu a segurança.

A propósito, transcrevo parte da sentença (f.  58v) discorrendo
sobre direito líquido e certo, extraída do escólio do professor Hely Lopes
Meirelles:

“Direito  líquido  e  certo  é o  que  se  apresenta  manifesto  na  sua
existência,  delimitado  na  sua  extensão  e  apto  a  ser  exercitado  no
momento da impetração. Por  outras  palavras,  o direito invocado,
para  ser  amparado  por  mandado  de  segurança,  há  de  vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa;  se  sua  extensão  ainda  não  estiver  delimitada;  se  o  seu
exercício  depender  de  situações  e  de  fatos  ainda  indeterminados,
não  rende  ensejo  à  segurança,  embora  possa  ser  defendido  por
outros meios judiciais.”1 

1  In: Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed., São Paul, Ed. Malheiros, 2009, p. 34. 
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A Constituição  Republicana  inaugurou  um novo  marco  teórico  no
direito constitucional  brasileiro,  ao trazer como um dos seus fundamentos a
dignidade da pessoa-humana.

Não  obstante  tratar-se  de  ação  de  mandado  de  segurança,  o
deferimento do pedido seria questão de justiça, em homenagem ao bem
maior em jogo – a saúde e a vida.

A esse respeito, prescreve o inciso LXIX do art. 5º da Constituição
Federal que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido
e  certo,  não  amparado  por  "habeas-corpus"  ou  "habeas-data",  quando  o
responsável  pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for  autoridade  pública  ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”.

Já o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009: 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sobre a matéria, destaco precedente desta Corte: 

AGRAVO  INTERNO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  PORTADORA  DE
NEOPLASIA DE CÓLON (CID C 18) METASTÁTICO PARA O PERITÔNIO -
NECESSIDADE  DE  PASSAR  POR  TRATAMENTO  COM  USO  DO
MEDICAMENTO  POR  TEMPO  INDETERMINADO  –  HIPOSSUFICIÊNCIA  -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROTEÇÃO A
DIREITO  FUNDAMENTAL  -  DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE  -  DEVER
CONSTITUCIONAL  -  ARTS.  -  ARTS.  5º,  CAPUT;  6º;  196,  DA  CF/88  -
PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE ESTADUAL - ALEGAÇÃO DE
DIREITO  NÃO  COMPROVADO  –  PROVA  PERICIAL  INVÁLIDA  –
INSUBSISTÊNCIA  –  LAUDO  FORNECIDO  PELO  SERVIÇO  PÚBLICO  DE
SAÚDE – COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA DOENÇA - DESPROVIMENTO DO
AGRAVO. - A prova constituída por laudo médico elaborado por médico
particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento é
meio idôneo para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de
impor ao Estado o seu fornecimento gratuito.2 

2 TJPB - Agravo Interno nº 001.2011.021691-6/001, Relator: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado em substituição ao
Des. José Di Lorenzo Serpa, Segunda Câmara Cível, publicação: DJ de 04/07/2013, p. 9.
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O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no art. 6º, caput,
da nossa Carta Magna, com aplicação imediata (§ 1º do art. 5º), e não um
direito  meramente  programático.  Encontra-se  inserido  no  direito  à  vida,
constante do art. 5º da Lei Maior e, mais ainda, o princípio da dignidade da
pessoa-humana, que é fundamento de um Estado que se diz Democrático e
Social  de Direito.  Efetivamente,  não há como afastar  o  direito  à  saúde dos
direitos fundamentais, sob pena de negarmos ao cidadão o direito à vida.

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 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:

“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).” 3

Sendo assim, qualquer  dos  entes  públicos  (federal,  estadual  e
municipal), quando demandados, tem a  obrigação de fornecer,  de  forma
gratuita,  medicamentos ou tratamentos médicos especializados aos carentes e
necessitados que não têm condições financeiras de arcar com tal despesa. 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.

Assim, torna-se bastante evidente que a negativa na prestação por
parte do Estado, ameaça o direito fundamental do indivíduo à saúde e, por
conseguinte, à própria vida.

3  MORAES, Alexandre de.  Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 2 ed. São Paulo: Atlas, p.
1926.
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Discute-se, assim, de um lado o princípio do acesso à saúde e aos
meios necessários à sua implementação (art.  196 da CF/88); e de outro,  a
preservação  da  autonomia  estatal  em  relação  às  suas  próprias  escolhas
orçamentárias.

Por sua vez, quanto ao argumento de ausência do fármaco no rol do
Ministério da Saúde, o Supremo Tribunal Federal, em 17 de novembro de 2011,
decidiu  sobre a  repercussão  geral  da  matéria  que  diz  respeito  à
possibilidade de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento sem registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Recurso Extraordinário nº
657.718. Vejamos:

SAÚDE.  MEDICAMENTO.  FALTA  DE  REGISTRO  NA  AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DO DIREITO
ASSENTADA  NA  ORIGEM.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO.  Possui repercussão geral a
controvérsia acerca da obrigatoriedade, ou não, de o Estado, ante o direito
à  saúde  constitucionalmente  garantido,  fornecer  medicamento  não
registrado na Agência Nacional  de Vigilância  Sanitária.  ANVISA.  (RG RE
657718 MG - MINAS GERAIS Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Publicação
DJe-051 12-03-2012). 

Nesse  contexto,  a  determinação  para  o  fornecimento  de
medicamento não implica violação ao princípio da separação dos poderes, uma
vez  que  o  Judiciário  não  pretende  determinar  a  inclusão  do  medicamento
necessário ao tratamento de saúde da demandante no rol elaborado pelo SUS,
numa tentativa de substituir a vontade da entidade administrativa competente
para tal. 

O que se busca é, tão somente, preservar a vida da pessoa carente
que,  extraindo  fundamento  do  Texto  Maior,  possui  um  direito  subjetivo  à
obtenção do medicamento da entidade pública. E, nesses termos, o Judiciário,
ao ser provocado, não pode permanecer inerte; tem o dever de tornar efetivo
esse comando constitucional, do contrário, será letra morta.

Desse modo, resta configurada a necessidade de o impetrante  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 Município.

Outrossim, no cotejo de normas protetivas da fazenda pública com
as normas e garantias  fundamentais  previstas  constitucionalmente,  estas  se
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sobrepõem àquelas.  Os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer
outro valor.

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.

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 os órgãos estatais, apesar
de obrigados a cumprirem as normas assecuratórias de prestações sociais,
poderão  se escusar da obrigação, em virtude de impossibilidades materiais
devidamente comprovadas.

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.

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

Ora, os argumentos expostos na manifestação do  writ  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. 

Convém ressaltar que o direito constitucional dá absoluta prioridade
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na efetivação do direito à saúde da criança e do adolescente, consagrado
em norma constitucional reproduzida nos arts. 7º e 11 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, senão vejamos:

Art. 7º. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante  a  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que  permitam  o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas
de existência.

Art.  11.  É  assegurado atendimento médico  à criança e ao adolescente,
através  do  Sistema  Único  de  Saúde,  garantido  o  acesso  universal  e
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde.

Concluindo, deixando de obrigar o Estado da Paraíba de  fornecer o
medicamento  solicitado  conforme  prescrição  médica, com certeza o Poder
Judiciário descumprirá garantia constitucional, o que é inconcebível, pois trata-
se de Norma Superior, qual seja, o direito à saúde, valor maior a ser assegurado
à pessoa-humana.

Quanto à possibilidade de substituição do medicamento, considero
temerária  no  momento,  pois  sequer  consta  dos  autos  a  indicação  de  qual
fármaco teria o mesmo princípio ativo e a eficácia comprovada no tratamento
da doença que acomete a impetrante. 

Assim,  considerando  a  contrariedade do  recurso  ao  entendimento
firmado  pelo  STF  em  sede  de  repercussão  geral,  encontra-se  presente
pressuposto de julgamento monocrático nos termos do novo CPC. 

Por tudo quanto foi exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”,
do CPC/2015, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
reexame necessário, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sem custas, nem honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do
STF e 105 do STJ.

Intimações necessárias. Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 07 de junho de 2016.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA



AP. 0000193-47.2014.815.2001                                                                                                                         14

                               Relator


