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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO
DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  APELANTE
QUE  ALEGA A NECESSIDADE  DE  REALIZAR
PERÍCIA MÉDICA E DE PROVAR A INEFICÁCIA
DOS  PROCEDIMENTOS  DISPONIBILIZADOS
PELO ESTADO. LAUDOS MÉDICOS EMITIDOS
POR  MÉDICOS  CREDENCIADOS  NO  SUS.
DEVER  DO  ESTADO  DE  PROMOVER  OS  ATOS
INDISPENSÁVEIS À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO
À SAÚDE. SEGUIMENTO NEGADO.

- As requisições médicas foram emitidas por médicos
do Sistema Único de Saúde. Ademais, ainda que não
fosse  o  caso,  o  fato  do  laudo  médico  ser  de
profissional não credenciado pelo SUS não o invalida
para  fins de obtenção do medicamento  prescrito  na
rede pública,  máxime porque,  até  que se prove em
contrário,  o  pagamento  da  consulta  não  altera  a
prescrição médica.

− A  matéria  relativa  ao  fornecimento  de
medicamentos  pelo  ente  público  é  pacífica  nos
tribunais, tendo em vista que é direito de todos e dever
do  Estado  promover  os  atos  indispensáveis  à
concretização do direito à saúde, quando desprovido o
cidadão de meios próprios.
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Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta

pelo  Estado  da  Paraíba contra  sentença  de  fls.49/53  que  determinou  a

realização  de  procedimento  cirúrgico  em  hospitais  da  rede  pública  ou

conveniados.

No recurso de fls.86/93, alega que é possível que laudo médico

posterior,  de perito oficial,  indique qual  o tratamento médico adequado para

tratar a enfermidade do Autor. Argumenta que é preciso comprovar a ineficácia

dos procedimentos disponibilizados pelo Estado para se valer unicamente da

receita médica emitida por particular. Requer, assim, o provimento do recurso

para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O Estado informou que o procedimento cirúrgico já foi realizado

(fls.95/96).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo

e da Remessa Necessária (fls.105/110).

É o relatório. 

DECIDO

O Apelante alega que é possível que laudo médico posterior,

de  perito  oficial,  indique  qual  o  tratamento  médico  adequado  para  tratar  a

enfermidade do Autor.  Argumenta que é preciso comprovar a ineficácia dos

procedimentos  disponibilizados  pelo  Estado  para  se  valer  unicamente  da

receita médica emitida por particular.

Todavia, as requisições médicas foram emitidas por médicos

do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se pode observar às fls.20/22.

Ademais, a paciente foi avaliada no Hospital Estadual de Trauma e Emergência

Senador Humberto Lucena (fl.73).
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Ademais, ainda que não fosse o caso, o fato do laudo médico

ser  de  profissional  não  credenciado  pelo  SUS não  o  invalida  para  fins  de

obtenção do medicamento prescrito na rede pública, máxime porque, até que

se  prove  em  contrário,  o  pagamento  da  consulta  não  altera  a  prescrição

médica.

A matéria relativa ao fornecimento de medicamentos pelo ente

público é pacífica nos tribunais, tendo em vista que é direito de todos e dever

do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde,

quando desprovido o cidadão de meios próprios.

 Diante  do  exposto,  nego  seguimento  monocrático  ao

recurso voluntário e a Remessa Necessária, nos termos do art. 557, “caput”,

do Código de Processo Civil, para manter a sentença recorrida em todo seu

teor.

P.I.

João Pessoa,        de novembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

3


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	DECISÃO MONOCRÁTICA

