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

ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO Nº 0090770-42.2012.815.2001
Origem : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Estado da Paraíba.
Procurador : Paulo Barbosa de Almeida Filho.
Apelada : Aryana Vitória  Mendonça da  Silva,  representada  por  sua

genitora Ana Lúcia de Mendonça Pereira.
Defensora : Terezinha Alves Andrade de Moura.

REMESSA  NECESSÁRIA RECONHECIDA DE
OFÍCIO E  APELAÇÃO  CÍVEL.
FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO/ALIMENTO  A  PACIENTE
NECESSITADA.  IMPRESCINDIBILIDADE
DEMONSTRADA. DIREITO  À  VIDA  E  À
SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE  DO  QUADRO  CLÍNICO  PELO
ESTADO  E  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO
MEDICAMENTO.  AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO A SAÚDE DA
NECESSITADA.  INOBSERVÂNCIA  DO
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
FACULDADE DO  JULGADOR.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA
OFICIAL. 

-  Embora  a  r.  sentença  não  tenha  determinado  o
reexame  necessário  da  controvérsia,  imperioso  seu
conhecimento de ofício, nos termos do artigo 475, I,
do Código de Processo Civil de 1973 e enunciado da
Súmula 490 do STJ,  por ter  sido o decreto judicial
proferido contra o Estado da Paraíba, e não exprimir
condenação em quantia certa e determinada.

-  Constatada  a  imperiosidade  do  fornecimento  do
medicamento/alimento  para a 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
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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.

- Quanto à análise do quadro clínico da autora pelo
Estado e  substituição  do medicamento,  não cabe,  a
meu ver, ao ente estadual exigir a sujeição do paciente
a opções de tratamentos  disponíveis como requisito
para se ter acesso a outro mais eficaz, sob pena de
acarretar possíveis prejuízos à saúde da necessitada.

-  No que  concerne  à  alegação de  inobservância  do
contraditório  e  ampla  defesa,  em  virtude  do
julgamento  antecipado  da  lide  sem  oportunizar  as
partes a produção de provas, entendo que não merece
prosperar,  posto  que  o  receituário  do  médico
credenciado  ao  SUS  e  colacionado  aos  autos  pelo
autor,  faz-se  suficiente,  a  meu  ver,  para  a
comprovação da enfermidade em tela e necessidade
de fornecimento do medicamento. 

- Encontrando-se o juiz singular pronto para proferir o
julgamento, diante da liberdade que lhe conferida pela
lei  para  apreciar  as  provas  dos  autos  e  formar  seu
convencimento, poderá ele julgar antecipadamente a
lide.

- Doutro norte, o receituário encartado aos autos não
trata a respeito da duração do tratamento receitado à
infante, de forma que, a meu ver, o fornecimento dos
insumos  deverá  estar  condicionado  à  apresentação
anual  de  receituário  médico  neste  sentido.  Isso
porque, particularmente no caso dos autos, vislumbra-
se que  a  alergia alimentar em disceptação, por vezes,
é  superada  após  determinado  período  em  dieta  de
exclusão da lactose.

-  Desprovimento  do  apelo  e  provimento  parcial  da
remessa necessária.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão  ordinária,  conhecer  do  recurso  apelatório  e,  de  ofício,  do  reexame
necessário,  bem  como  em  negar provimento  ao  recurso  apelatório  e  dar
provimento  parcial  à remessa  necessária  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de  Reexame Necessário  reconhecido de ofício e de
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Apelação  Cível interposta  pelo  Estado  da  Paraíba,  desafiando sentença
proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos
autos da  “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela
antecipada” proposta  por  Aryana Vitória  Mendonça da Silva,  neste  ato
representada por sua genitora Ana Lúcia de Mendonça Pereira.

Na peça  de  ingresso,  a  promovente  alegou  ser portadora  de
alergia a lactose, e que, por tal razão, apenas pode ingerir o leite denominado
PEPTAMEN JÚNIOR e NAN SEM LACTOSE, necessitando, ainda, da massa
ALERGO MED, por serem os únicos produtos que impedem a progressão da
enfermidade. 

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

Juntou documentos (fls. 06/14).

Pleito antecipatório deferido (fls. 16/18).

Devidamente  citado,  o  ente  estatal  apresentou  contestação,
alegando,  possibilidade  da  substituição  do  alimento  pleiteado  por  outro  já
disponibilizado pelo  Estado, bem como a necessidade de produção de prova
pericial  e  a  impossibilidade  de  fixação  de  verbas  honorárias  em favor  da
defensoria pública.

Sobreveio  sentença  de  procedência  do  pedido  autoral  (fls.
32/36), cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL,  para  ato  contínuo,  ordenar  ao
Secretário de Saúde do Estado da paraíba fornecer
a(o)  autor(a),  PEPTAMEM  JÚNIOR,  VAN  SEM
LACTOSE  e  ALERGO  MED,  ou  genérico(s)  se
existir,  sob  pena  de  aplicação  de  multa  de
responsabilidade  pessoal  no  valor  de  R$  500,00
(quinhentos  reais)/dia;  sem  prejuízo  de
representação  por  ato  de  improbidade
administrativa;  crime  de  responsabilidade,  de
desobediência e prevaricação.
(…)
Deixo de condenar em honorários advocatícios tendo
em  vista  que  a  Defensoria  Pública  é  órgão  do
Estado, por isso que não pode recolher honorários
sucumbenciais decorrentes de condenação contra a
Fazenda  em  causa  patrocinada  por  Defensor
Público”. 

Irresignado, o Estado da Paraíba interpôs Recurso de Apelação
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(fls. 37/41), reivindicando a reforma da decisão. Em suas razões, sustenta a
nulidade da sentença por erro in procedendo, ante o julgamento antecipado da
lide e a ausência de oportunidade de produção de prova pericial. 

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso
para  que  seja julgada  anulada  a  sentença,  por  alegada  supressão  da  fase
instrutória.

Devidamente  intimado,  o  recorrido  apresentou  contrarrazões
(fls. 75/82), pugnando pelo não provimento do apelo. 

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  opinou  pela  rejeição  da
preliminar e pelo desprovimento da remessa e da apelação, mantendo-se a
decisão lançada em primeira instância (fls. 48/53).

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente, 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.

Pois  bem.  Embora  a  r.  sentença  não  tenha  determinado  o
reexame necessário da controvérsia,  imperioso seu conhecimento de ofício,
nos termos do artigo 475, I, do Código de Processo Civil de 1973 e enunciado
da  Súmula  490 do STJ,  por  ter  sido o decreto  judicial  proferido contra  o
Estado da Paraíba, e não exprimir condenação em quantia certa e determinada.

Conheço,  também,  da impugnação  apelativa,  posto  que
obedece  aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,
interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal), nos termos  dispostos no Código de Processo Civil de
1973.

Registre-se,  de  imediato,  que  em  razão  das  insurgências
recursais se entrelaçarem, proceder-se-á, em conjunto, ao exame da apelação e
da remessa oficial.

Conforme se observa dos autos, em especial do Laudo emitido
por  nutricionista,  a  infante  é  portadora  de  alergia  a  lactose,  havendo  a
imperiosa necessidade de utilização de alimentos descritos nos receituários às
fls.  10/11,  o  que  demonstra  indubitavelmente  a  imprescindibilidade  de
fornecimento dos insumos pleiteado na exordial.

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

Pois  bem,  compulsando-se  atentamente  os  argumentos  do
recorrente, vê-se que não lhe assiste razão quanto à reformulação da decisão
atacada, haja vista que se revela manifestamente improcedente seu apelo, 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 presente demanda
visa 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.

Assim,  constatada  a  imperiosidade  do  fornecimento  do
alimento/medicamento para a 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.

No que se refere  à  análise  do quadro  clínico  da autora pelo
Estado e substituição do alimento  prescrito pelo nutricionista,  não cabe, ao
meu  sentir,  ao  ente  estadual  exigir  a  sujeição  do  paciente  a  opções  de
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tratamentos disponíveis como requisito para se ter acesso a outro mais eficaz,
sob pena de acarretar possíveis prejuízos à saúde da necessitada.

Quanto à alegação de inobservância do contraditório e ampla
defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem oportunizar as partes
a  produção  de  provas,  entendo  que  não  merece  prosperar,  posto  que  o
receituário  do  nutricionista  colacionado  aos  autos  pela  autora,  faz-se
suficiente,  a  meu  ver,  para  a  comprovação  da  enfermidade  em  tela  e
necessidade de fornecimento do medicamento/alimento em disceptação. 

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
esse aspecto, não se mostra segura a realização da
troca. (TJPB; Rec. 999.2013.001430-4/001; Primeira
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Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 23/08/2013; Pág. 9). (grifo nosso).

Ressalto, ainda, que, encontrando-se o juiz singular pronto para
proferir  o  julgamento,  diante  da  liberdade  que  lhe  conferida  pela  lei  para
apreciar as provas dos autos e formar seu convencimento, poderá ele  julgar
antecipadamente a lide.

Muito  bem pontua  Cassio  Scarpinella  Bueno,  em  sua  obra
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, 3º edição de 2010, que:

“Para a compreensão do 'julgamento antecipado da
lide', é importante ter presente que é o juiz – e só ele
– o destinatário da prova. É o magistrado que tem
que  se  convencer  da  veracidade  das  alegações
trazidas ao seu conhecimento pelo autor, pelo réu  e
por  eventuais  terceiros.  É  ele  que,  desenvolvendo
cognição estará pronto, ou não, para o julgamento,
isto é, para acolher ou deixar de acolher o pedido do
autor (ou, se for o caso, do réu) e prestar a tutela
jurisdicional respectiva.”(pag. 247).

Conclui, então, que:

“Nesta  perspectiva,  o  'julgamento  antecipado  da
lide'  justifica-se  quando o  juiz  está  convencido  de
que  não  há  mais  necessidade  de  qualquer  outra
prova para a formação de sua cognição sobre quem,
autor  ou  réu,  será  tutelado  pela  atuação
jurisdicional.”(pag. 247).

Nesses  termos,  considerando  as  linhas  acima  declinadas,
entendo que deve ser rechaçada a alegação do recorrente.

Doutro norte, vislumbro, por meio da remessa necessária, que o
receituário,  às  fls.  10/11,  não  trata  a  respeito  da  duração  do  tratamento
prescrito  à  infante,  de forma que,  a  meu ver,  o fornecimento dos  insumos
deverá estar condicionado à apresentação anual de laudo médico neste sentido.

Isso porque a alergia alimentar em disceptação,  por vezes,  é
superada após determinado período em dieta de exclusão da lactose, conforme
se extrai da publicação da lavra da Dr.ª Lúcia Ferro Briks, do Departamento de
Pediatria da USP, senão vejamos:

“Colite  associada  à  ingestão  do  leite  de  vaca:
geralmente surge em lactentes jovens e caracteriza-
se por diarréia mucossanguinolenta. Com a dieta de
exclusão,  geralmente  a  criança  passa  a  tolerar  o
leite de vaca após os dois anos de idade. A diarréia
crônica por alergia alimentar é comum no primeiro
ano  de  vida,  com  incidência  entre  0,6  e  1,9%.
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Existem duas formas:
início agudo: nas primeiras 6 semanas de vida, com
fezes  aquosas,  com  muco  e  as  vezes  com  sangue.
Cólicas,  vômitos  persistentes,  sintomas  sistêmicos,
como febre e distensão abdominal.Às vezes é difícil
diferenciar o quadro inicial de gastroenterite viral.
Nos quadros mais tardios, é freqüente o encontro de
desnutrição,  anemia,  hipoproteinemia.Também  são
comuns  os  antecedentes  de  atopia  (asma,  rinite,
dermatite  atópica  e  urticária)”.(Reações  Adversas
aos  Alimentos  na  Infância:  Intolerância  e  Alergia
Alimentar - Atualização.  Adverse Food Reactions in
Childhood. Food Intolerance and Food Allergy - An
Update)

Na mesma perspectiva, no sítio eletrônico do Instituto Pampers,
consta a seguinte informação ao público, in verbis:

 “O leite é a causa mais comum de reações alérgicas
em crianças pequenas.  Cerca de três em cada 100
crianças são alérgicas ao leite de vaca, e quase 95%
superam a alergia aos quatro anos”.
“O  tipo  mais  comum  é  intolerância  à  lactose, a
dificuldade de digerir o açúcar natural presente no
leite. Gases, distensão abdominal e diarréia surgem
após  a  ingestão  do  leite.  A  intolerância  à  lactose
pode  surgir  em qualquer  idade,  sendo  comum nos
primeiros  anos  de  vida”.
(http://www.pampers.com/pt_BR/display.jhtml?
topicid=7365#0)

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO  e,
em  razão  da  particularidade  apresentada  no  caso  concreto,  DOU
PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA, para, mantendo-
se a condenação imposta na sentença,  apenas condicionar a continuidade da
tutela  prestada  à  exibição  anual  de  laudo  médico,  com  o  desiderato  de
comprovar a permanência da alergia alimentar descrita em sede de exordial.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior.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, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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