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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000079-48.2015.815.0781 – Vara Única da Comarca de Santa Rosa
RELATOR : Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
PROMOVENTE : Ministério Público do Estado da Paraíba
PROMOVIDO : Município de Barra de Santa Rosa
ADVOGADO : Lucelia Dias Medeiros de Azevedo (OAB/PB 11.845)
REMETENTE : Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  E  TRATAMENTO
IMPRESCINDIVEIS À SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ENTENDIMENTO  PACIFICADO  DO  STJ  E  DESTA  CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO NCPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO

- O direito à saúde — além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas — representa conseqüência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no
plano  da  organização  federativa  brasileira,  não  pode  mostrar-se  indiferente  ao
problema da saúde da população,  sob pena de incidir,  ainda que por censurável
omissão,  em  grave  comportamento  inconstitucional.  A  interpretação  da  norma
programática  não pode  transformá-la  em promessa  constitucional  inconseqüente.
(STF - RE 271-286 AgR – Rel. Min. Celso de Melo).

Vistos, etc.

Cuida-se de Remessa Necessária oriunda da sentença de fls. 49/52 proferida
nos  autos  da  Ação  Civil  Pública  movida  pelo Ministério  Público  do  Estado da Paraíba  em
desfavor do Município de Barra de Santa Rosa.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido para, confirmando
a antecipação de tutela, condenar o Município promovido a fornecer ao substituído processual, os
medicamentos  Clomipramina 25 mg e Rivotril, durante o tempo necessário ao tratamento, no
prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00.

Sem recursos voluntários. (Certidão de fl. 55)

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento da Remessa Necessária. (fls. 41/44)

É o breve relatório.   Decido.

DA REMESSA NECESSÁRIA:

O STJ firmou nova posição a respeito Remessa Necessária, afirmando que,
quando a sentença for ilíquida, não é possível adotar o valor atualizado da causa como parâmetro



para verificação da incidência do art. 496, § 3º, II, do NOVO Código de Processo Civil.1

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO. INTRODUÇÃO DO § 2.º DO
ART. 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PELA LEI N.º 10.352/01. CAUSA DE
VALOR  CERTO  NÃO  EXCEDENTE  A  60  (SESSENTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.  ILIQUIDEZ  DO  TÍTULO.  REMESSA  NECESSÁRIA.
EXAME OBRIGATÓRIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA
PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  AGRAVO  DESPROVIDO.1.  A  Corte
Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos
casos de iliquidez do título judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da causa
como  parâmetro  para  se  aferir  a  incidência  ou  não  da  excepcionalidade  da  regra
estabelecida  no  art.  475,  §  2.º,  do  Código  de  Processo  Civil.2.  Inexistindo  qualquer
fundamento apto a afastar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a
decisão mantida por seus próprios fundamentos.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg
no  Ag  1254476/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
29/04/2010, DJe 24/05/2010)

Destarte, como a sentença é ilíquida, conheço da remessa oficial.

No caso em exame, Laelson Araújo Ferreira procurou o Ministério Público
do Estado da Paraíba, noticiando a falta dos medicamentos prescritos pelo profissional médico do
SUS para seu tratamento, conforme se verifica dos documentos de fls. 20/21, tendo o Ministério
Público  movido  a  presente  Ação  Civil  Pública,  pleiteando  a  condenação  do  Município  ao
fornecimento dos referidos medicamentos.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido nos termo do relatório supra. 

Pois bem, não merece reforma a sentença vergastada. 

Ora, quando a Constituição Federal reza que “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”  (art.  196),  não  está  emitindo  uma  recomendação  moral  ou
meramente ética. Como um subtipo de direito social de segunda geração (ou dimensão), o direito à
saúde possui um sentido material, com o matiz teleológico de realizar o princípio da justiça social.
Revela, ainda, uma dimensão positiva, vez que cuida de propiciar o que CELSO LAFER (em “A
Reconstrução dos Direitos Humanos”, 1991, p. 127) chama de “direito de participar do bem-estar
social”.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ),  no julgamento
do Recurso Especial (REsp) nº 1657156/RJ, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, fixou
a tese de que é possível o fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter excepcional, desde que preenchidos alguns requisitos
cumulativos,  quais  sejam:  a  comprovação,  por  meio  de  laudo  médico  fundamentado  e

1Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a: 

II – 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;



circunstanciado  expedido  por  médico  que  assiste  o  paciente,  da  imprescindibilidade  ou
necessidade  do  medicamento,  assim como da  ineficácia,  para  o  tratamento  da  moléstia,  dos
fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;  e  existência  de  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (Anvisa)  do
medicamento. 

Por sua vez, foram modulados os efeitos do julgamento que ocorreu no dia
25/04/18, pois vinculativo, no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir de referida decisão.

E,  no  caso  dos  autos,  a  demanda  foi  proposta  em  data  anterior,  dia
27/02/2015 (fl.  02)  de  modo que  não se  verifica  a  necessidade  de  comprovação  de  todos  os
requisitos  mencionados  no  Acórdão  do  julgamento  paradigma.  Destarte,  dos  documentos
acostados, restou comprovada a necessidade do tratamento, considerando inclusive que o paciente
foi atendido pelo médico do SUS (fl. 20/21), e a imprescindibilidade do tratamento, uma vez que
são medicamentos indicados problemas psíquicos, necessários à integridade física e psicológica do
paciente.

Ainda,  o  próprio  STJ  em  julgamentos  anteriores  já  entendeu  pela
possibilidade de fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS quando imprescindíveis para
a saúde do paciente. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS  PELO  FUNCIONAMENTO  DO  SISTEMA
ÚNICO  DE  SAÚDE.  POSSIBILIDADE  DE  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO
NÃO  INCORPORADOS  AO  SUS  POR  PROTOCOLOS  CLÍNICOS  QUANDO  O
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  ATESTAR  A  IMPRESCINDIBILIDADE  DO  USO  DO
FÁRMACO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DA  SAÚDE  DO  PACIENTE.  AGRAVO
REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. [...] 3. Desse modo, a jurisprudência do STJ
já orientou que é possível o fornecimento de medicamento não incorporados ao SUS por
protocolos clínicos quando o Tribunal de origem atestar a imprescindibilidade do uso do
fármaco  para  a  manutenção  da  saúde  do  paciente.  Nesse  sentido:  AgInt  no  REsp.
1.588.507/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.10.2016. 4. Ressalte-se, ainda
que,  segundo a jurisprudência do STJ,  o  fato de o medicamento não integrar a lista
básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir a União do dever imposto pela
ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas
em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais
como a vida e a saúde. Precedente: AgInt no REsp. 1.522.409/RN, Rel. Min. Gurgel de
Faria,  DJe  6.2.2017.  5.  Agravo  Regimental  da  UNIÃO  desprovido  (AgRg  no  REsp
1554490/CE,  Rel.  Ministro  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma,  DJe
07/04/2017)

O  direito  à  saúde,  embora  não  previsto  diretamente  no  artigo  5º,
encontra-se na própria Constituição (arts. 6º, 23, II, 24, XII e 196 todos da CF) e assume, da
mesma forma que aqueles, a feição de verdadeiro direito fundamental de segunda geração. Sob
este prisma, a saúde carrega em sua essência a necessidade do cidadão em obter uma conduta
ativa do Estado no sentido de preservar-lhe o direito maior que é o direito à vida.

Com isto, passa o cidadão a ostentar um direito subjetivo público em
face dos entes federados; podendo exigir de qualquer deles a prestação correspondente para que
lhe seja assegurado o pleno acesso aos meios que possibilitem o tratamento de saúde, dentro dos
quais se inclui o direito ao fornecimento de medicamentos e tratamentos. Com clareza, destacou
o eminente Ministro Celso de Mello no julgamento do RE 271-286 AgR.



De outra feita, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Eminente
Ministro CELSO DE MELLO, já entendeu que a interpretação de norma programática não pode
transformá-la em promessa constitucional inconsequente, e que a distribuição gratuita, a pessoas
carentes,  de  medicamentos  essenciais  à  preservação  de  sua  vida  e  saúde,  significa  um dever
constitucional que o Estado lato sensu não pode se furtar de cumprir:

PACIENTES  COM  ESQUIZOFRENIA  PARANÓIDE  E  DOENÇA  MANÍACO-
DEPRESSIVA  CRÔNICA,  COM  EPISÓDIOS  DE  TENTATIVA  DE  SUICÍDIO  -
PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS -  DIREITO À  VIDA E  À
SAÚDE  -  NECESSIDADE  IMPERIOSA  DE  SE  PRESERVAR,  POR  RAZÕES  DE
CARÁTER  ÉTICO-JURÍDICO,  A  INTEGRIDADE  DESSE  DIREITO  ESSENCIAL  -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR
DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º,
"CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER -
IMPOSIÇÃO  DE  MULTA -  RECURSO  DE  AGRAVO  IMPROVIDO.  O  DIREITO  À
SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO
DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível  assegurada  à  generalidade  das  pessoas  pela  própria  Constituição  da
República  (art.  196).  Traduz  bem  jurídico  constitucionalmente  tutelado,  por  cuja
integridade  deve  velar,  de  maneira  responsável,  o  Poder  Público,  a  quem  incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos,  o  acesso universal  e  igualitário à  assistência  farmacêutica  e  médico-
hospitalar. -  O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental  que
assiste  a  todas  as  pessoas  -  representa conseqüência  constitucional  indissociável  do
direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação
no  plano  da  organização  federativa  brasileira,  não  pode  mostrar-se  indiferente  ao
problema  da  saúde  da  população,  sob  pena  de  incidir,  ainda  que  por  censurável
omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA
PROGRAMÁTICA  NÃO  PODE  TRANSFORMÁ-LA  EM  PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no
art.  196  da  Carta  Política  -  que  tem por  destinatários  todos  os  entes  políticos  que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não
pode  converter-se  em  promessa  constitucional  inconseqüente,  sob  pena  de  o  Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira  ilegítima,  o  cumprimento  de  seu  impostergável  dever,  por  um  gesto
irresponsável  de  infidelidade  governamental  ao  que  determina  a  própria  Lei
Fundamental do Estado. (…) (RE 393175 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-
08 PP-01524) 

Sendo assim, não merece reparo a sentença.

Pelo  exposto,  rejeito  as  preliminares  e NEGO  PROVIMENTO  ao
recurso apelatório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique–se. Intime–se.

João Pessoa, 20 de agosto de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 

Relator 


