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

ACÓRDÃO

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO Nº 0021267-16.2014.815.0011.
Origem : 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Campina Grande.
Procuradora : Hannelise S. Garcia da Costa.
Apelada : Ana Lúcia Dias de Sousa.
Defensora : Dulce Almeida de Andrade.

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
PESSOA  NECESSITADA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTES FEDERADOS. DIREITO À VIDA E À
SAÚDE.  PACIENTE  PORTADORA  DE
DIABETES  MELLITUS.  NECESSIDADE  DE
USO CONTÍNUO DE INSULINA. GARANTIA
CONSTITUCIONAL.  ELEMENTOS  DE
PROVA QUE REVELAM A SUFICIÊNCIA DO
LAUDO MÉDICO EXISTENTE NOS AUTOS.
PRIMAZIA  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA.  NECESSIDADE  DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO
SEMESTRAL  ATUALIZADO.
CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO  QUE  DEVE  VER
DEMONSTRADA  PERIODICAMENTE.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  REEXAME.
APELO DA EDILIDADE PROVIDO.

- O  direito  fundamental  à  saúde,  uma  vez
manifestada  a  necessidade  de  uso  de  remédio
consoante prescrição médica, não pode ser obstado
por atos administrativos restritivos,  a exemplo de
rol elaborado  pelo  Poder  Público  ou  de  escusas
quanto  à  competência  interna  dos  entes
solidariamente responsáveis.

-  Constatada a imperiosidade da aquisição de um
medicamento indispensável para a saúde de pessoa
que não pode custeá-lo sem privação dos recursos
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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 demandante  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.

-  “Concedidas  medidas  judiciais  de  prestação
continuativa,  em medida liminar  ou  definitiva,  é
necessária  a  renovação  periódica  do  relatório
médico,  no  prazo  legal  ou  naquele  fixado  pelo
julgador como razoável,  considerada a  natureza
da  enfermidade,  de  acordo  com  a  legislação
sanitária,  sob  pena  de  perda  de  eficácia  da
medida.” (Enunciado nº 02, editado na I Jornada de
Direito  da  Saúde  promovida  pelo  Conselho
Nacional de Justiça).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade,  dar  parcial  provimento  ao  reexame  e  prover  o  apelo,  nos
termos do voto do relator.

Trata-se  de  Remessa  Necessária e  Apelação  Cível
interposta pelo Município de Campina Grande contra sentença (fls. 53/56)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande que,
nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por  Ana Lúcia de
Sousa em  face  do  Município  de  Campina  Grande,  julgou  parcialmente
procedente a demanda.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/17),  a  autora  relata  que  é
portadora de diabetes mellitus tipo 2 (CID 10 E-11), necessitando do uso
contínuo da insulina Levemir Flexpen, na quantidade de 10 (dez) unidades
por dia. Asseverou que, não possuindo condições financeiras, necessita do
fornecimento  estatal  da  medicação.  Ao  final,  postulou  a  condenação  da
edilidade ao fornecimento do remédio prescrito e à indenização por danos
morais.

Liminar concedida (fls. 24/25).

Apesar  de  devidamente  citado,  o  Município  de  Campina
Grande não apresentou contestação (fls. 52), sobrevindo, então, sentença de
parcial procedência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, do mais que dos autos consta e
princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO
PROCEDENTE,  EM  PARTE,  A  AÇÃO  para
determinar que o Município de Campina Grande
forneça  a  parte  autora,  ANA LÚCIA DIAS  DE
SOUSA, o medicamento prescrito pelo profissional
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médico, prontamente identificado, em quantidades
necessárias para o controle  da doença,  restando
ratificada  a  medida  antecipatória  da  tutela
concedida,  observada a ressalva feita  quanto ao
fornecimento dos materiais médicos genéricos.
Sem  condenação  em  custas  e  honorários
advocatícios  pela  parte  ser  assistida  por
Defensoria  Pública  do  Estado,  condenando  o
promovido apenas nas  despesas  processuais  que
tiverem sido necessárias para o trâmite regular do
processo”.

Inconformada, a edilidade interpôs Recurso Apelatório (fls.
59/64), insurgindo-se tão somente quanto à falta de ressalva da necessidade
de  renovação  do  relatório  médico  pela  demandante,  pugnando  pelo
provimento do apelo para que a recorrida seja “compelida a apresentar, a
cada 06 (seis) meses, um relatório médico atualizado sobre a necessidade
da medicação requerida, sob pena de perda da eficácia da medida”.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  67/68),  pleiteando  a
manutenção da decisão.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 72/78), manifestando-se pelo desprovimento do
apelo e do reexame.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo e do reexame, passando à análise conjunta de seus argumentos. 

De antemão, frise-se a desnecessidade de sobrestamento do
presente feito, tendo em vista a ausência de alegação quanto à matéria de
afetação pelo Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça,  que trata da
obrigatoriedade  do  poder  público  de  fornecer  medicamentos  não
incorporados em atos normativos do SUS.

Na  situação dos  autos,  o  pleito  é  voltado  à  percepção  de
insulina por  paciente portador de diabetes mellitus tipo 2,  patologia esta
encontrada frequentemente na população brasileira e para a qual o poder
público já deve se encontrar dotado de organização quanto ao fornecimento,
de  tal  forma que  sequer  recorreu para  a  reforma quanto  à  obrigação de
entrega  do  fármaco,  mas  tão  somente  em  relação  à  exigência  de
apresentação periódica de receita.

O caso em apreço nos traz uma hipótese de remessa de ofício
e  apelação  com  o  objetivo  de  reexaminar  a  decisão  de  primeiro  grau,
proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, objetivando o
fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da demandante. 
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Em virtude de não dispor de recursos financeiros para arcar
com o tratamento que lhe foi prescrito, foi ajuizada a presente demanda com
a finalidade de obter a efetiva promoção da saúde da paciente, por meio do
fornecimento do fármaco que lhe foi prescrito.

Como é cediço, o direito à saúde não pode ser obstado por
atos  administrativos  restritivos,  a  exemplo  de  alegação  de  falta  de
medicamento em estoque ou  de escusas quanto à competência interna dos
entes solidariamente responsáveis.

Assim, constatada a imperiosidade da aquisição do remédio
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  promovido em seu fornecimento, não há fundamento
capaz de retirar da demandante o direito de buscar, junto ao Poder Público,
a  concretização  da  garantia  constitucional  do  direito  à  saúde,  em
consonância com o que prescreve o art. 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).

Não  há  que  se  cogitar  ferimento  à  independência  e  à
harmonia dos Poderes, pois consiste o pedido da inicial em tutela de direito
fundamental,  sendo  dever  do  Judiciário  garantir  a  observância  desses
princípios por parte das entidades governamentais.

É  entendimento  pacífico  no  âmbito  do  Supremo  Tribunal
Federal 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.

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 geralmente invocada e de impedimentos de ordem estrutural
de  organização  do  Sistema  Único  de  Saúde.  Nessa  seara,  inaplicável
inclusive a justificativa da reserva do possível.

Dentro desse contexto, não há que se falar em necessidade de
prévia  busca  do  medicamento  administrativamente,  a  fim  de  fixar  a
competência para atendimento do pleito, especialmente quando verificada a
efetiva e insistente resistência do ente público demandado em promover a
tutela da saúde especificamente para a situação da promovente. 

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

Logo,  não  se  verifica  razoável  a  argumentação  defensiva
alusiva  a  questões  administrativas  internas,  de  eventuais  repartições  de
atribuições na área de saúde entre os diversos entes federados, haja vista que
todos, de forma solidária, têm o dever de prestar integralmente o direito à
saúde do administrado. 

Não há que se confundir a temática da legitimidade passiva
com um pretenso mérito administrativo, no que concerne às competências
fixadas pelo Ministério da Saúde. Ora, o dever constitucional imposto de
forma genérica ao Estado pelo art. 196 da Constituição Federal faz surgir a
solidariedade na responsabilidade pelo atendimento da saúde de todos, não
podendo  a  Administração simplesmente  repartir  internamente  atribuições
como  forma  de  impedir  o  devido  acesso  jurisdicional  ao  cidadão,  e,
valendo-se de sua atitude, proteger-se com um pretenso escudo de um juízo
de oportunidade e conveniência ilegítimos. 

Diante  do  cenário  delineado,  verifica-se que  o  juízo
sentenciante  observou  a  condenação  ao  fornecimento  do  medicamento,
pleiteado a  partir  de  laudo médico  idôneo,  que  fundamentou expressa  e
detalhadamente  no  Relatório  Médico  a  imprescindibilidade  do  fármaco
indicado (fls. 20).

Ocorre,  porém, que  o pleito  formulado pelo Município de
Campina  Grande,  com relação à  exigência  de  apresentação periódica  de
receita  médica,  revela-se  por  demais  prudente  e  condizente  com  a
observância da efetividade da tutela jurisdicional.

Isso porque a forma de cumprimento da decisão, tal qual se
observava  nas  corriqueiras  decisões  de  nossos  Tribunais,  tornara-se  um
caminho aberto para a sua inocuidade para o fim que visa. Bastaria, por
exemplo,  a  autora deixar de retornar  a  seu médico e não se submeter  a
realização  frequente  de  exames,  que  não  haveria  como  demonstrar  a
necessidade da continuidade da utilização das medicações.

Portanto,  a  fim  de  evitar  possíveis  fraudes  ou  até  mesmo
desvios  de  produtos  fornecidos,  observa-se prudente,  na  hipótese,  fixar
prazo para que a promovente apresente relatório médico atualizado sobre a
necessidade do uso das medicações prescritas, sendo, a meu ver, razoável a
fixação de prazo semestral para o cumprimento de tal medida. 

Nesse mesmo sentido, julgados dessa Corte de Justiça

“REMESSA  NECESSÁRIA  -  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  -  FORNECIMENTO  DE  PRODUTO
MEDICAMENTOSO  PARA  TRATAMENTO  DE
SAÚDE - PROVISÃO CONTÍNUA E GRATUITA -
DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE  -  ÔNUS  DO
ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF -
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
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DA PESSOA HUMANA -  AUTONOMIA ENTRE
OS  PODERES  MANTIDA  À  LUZ  DA  CF  -
POSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO
MEDICAMENTO POR GENÉRICO OU SIMILAR
QUE  POSSUA  INTERCAMBIALIDADE  -
RENOVAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  MÉDICA
PERIODICAMENTE -  NECESSIDADE  -
SENTENÇA PROFERIDA DE ACORDO COM OS
PRECEDENTES  DO  TJPB  E  DOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES  -  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA.  -  É  dever  do  Poder  Público  o
fornecimento de medicamento de modo contínuo e
gratuito  aos  portadores  de  enfermidade,  nos
termos do art. 196 da Carta Magna. - Não se pode
e  nem deve  significar  que  o  pronunciamento  do
Judiciário em compelir o Estado a arcar com os
custos  de  tratamento  médico  seja  violação  ao
princípio  da independência  e  harmonia  entre  os
poderes,  como  uma  tentativa  de  imiscuir-se  no
mérito administrativo de ato a ser praticado pelo
ente  público.  -  Em  situação  dessa  natureza,  o
Poder Judiciário apenas revela, com base em leis
próprias,  o  dever  obrigacional  de  não  somente
custear  o  tratamento,  mas,  sim,  observar  o
Princípio  da  Dignidade  da  Pessoa  Humana,
conferindo-se tratamento justo e necessário para a
continuidade  da  vida  com  dignidade.  -  Não
havendo  a  ressalva  específica  do  profissional
médico  sobre  a  utilização  do  medicamento  de
referência,  poderá  o  ente    público    fornecer
fármacos   genéricos   ou   similares,  desde que
este  último  já  tenha  passado  pelos  testes  de
biodisponibilidade  e  equivalência  farmacêutica,
tornando-se intercambiável,   ou  seja,  que   possa
substituir  o  próprio medicamento   de   referência
e    apresentar    o    mesmo comportamento  no
organismo, assim como o genérico, nos termos da
RDC 133 e 134 de 2004, da ANVISA”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002848020148150371, 1ª Câmara Especializada
Cível, Relator DA DESEMBARGADORA MARIA
DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI , j. em 14-03-2017) 

“APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
PORTADORA  DE  DIABETES  MELLITUS.
PRETENSÃO  DE  QUE  O  FORNECIMENTO
FIQUE CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO
DE RELATÓRIO MÉDICO. VERIFICAÇÃO DA
CONTINUIDADE  DO  TRATAMENTO.
PROVIDÊNCIA  RELEVANTE.  PROVIMENTO
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DO  RECURSO.  Em  que  pese  tenha  a  sentença
determinado o fornecimento dos materiais para o
controle  do  mal  que  aflige  a  promovente,
necessário se faz, para a continuidade da entrega,
a renovação semestral da prescrição, como forma
de  se  averiguar  a  imprescindibilidade  de
manutenção  do  tratamento.  Provimento  do
recurso”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00134818620128150011, 4ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j.
em 06-03-2017) 

Ademais,  ressalte-se  que  a  necessidade  de  renovação
periódica  de  relatório médico foi,  inclusive,  objeto do  Enunciado nº  02,
editado  na  I  Jornada  de  Direito  da  Saúde  promovida  pelo  Conselho
Nacional de Justiça, que, assim, dispôs:

“Concedidas  medidas  judiciais  de  prestação
continuativa,  em medida liminar  ou  definitiva,  é
necessária  a  renovação  periódica  do  relatório
médico,  no  prazo  legal  ou  naquele  fixado  pelo
julgador como razoável,  considerada a  natureza
da  enfermidade,  de  acordo  com  a  legislação
sanitária,  sob  pena  de  perda  de  eficácia  da
medida.” 

Assim,  considerando  todo  o  exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO  ao Reexame Necessário e PROVEJO a Apelação  do
Município de Campina Grande para que a demandante apresente relatório
médico  semestral  devidamente  atualizado,  informando  acerca  da
necessidade do uso das medicações prescritas.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  a  Exma.
Desa.  Maria  das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira,  o Exmo.Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho. 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, 01 de agosto de 2017.

      Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
               Desembargador Relator
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