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APELAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE  MEDICAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE  PORTADOR  DE
ENFERMIDADE.  RECEITUÁRIO  MÉDICO.
NECESSIDADE  DE  USO  CONTÍNUO  DOS
MEDICAMENTOS  PRESCRITOS  PELO  MÉDICO.
IMPRESCINDIBILIDADE.  DIREITO  À  VIDA  E  À
SAÚDE.  DEVER  DO  PODER  PÚBLICO.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES E À CLÁUSULA DA
RESERVA  DO  POSSÍVEL.  PRINCÍPIO  DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO
ART.  196,  DO  TEXTO  MAIOR.  DIREITO  DE
RECEBER O  MEDICAMENTO  RECEITADO  PELO
MÉDICO.  MUDANÇA DO  DECISUM.  APLICAÇÃO
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DO  ART.  557  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO DO APELO. 

-  É  possível  ao  Poder  Judiciário  determinar  a
implementação  pelo  Estado,  quando  inadimplente,
de  políticas  públicas  constitucionalmente  previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder discricionário do Poder Executivo.

-  Direito  emanado  diretamente  de  norma
constitucional autoaplicável, como é o caso do direito
à saúde, independe de previsão orçamentária, sendo
que o desatendimento ou o atendimento de modo a
não garantir o fornecimento de medicamentos viola o
conjunto  de  normas  constitucionais  e
infraconstitucionais.

- A aplicabilidade do art. 557, do Código de Processo
Civil,  permite  ao  relator,  de  forma  isolada,  negar
seguimento  ou  dar  provimento  ao  recurso,
conferindo à parte prestação jurisdicional equivalente
a que seria concedida, caso a demanda fosse julgada
pelo órgão colegiado.

Vistos.

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou
o presente Mandado de Segurança, no sentido de ordenar o Município de Sousa o
fornecimento dos medicamentos CARDIZEM 90 (02 caixas por mês), ICTUS 3,125 (01
caixa por mês) e SOLMAGIM CARDIO 100 (01 caixa por mês), dos quais necessita o
paciente  José  Vicente  da  Silva,  por  ser  portador  de  BLOQUEIO  CARDÍACO
COMPLETO  DE  RAMO  DIREITO  (CID  10  I  45.5),  conforme  receituário  médico
acostado às fls. 47/48, e não ter condições financeiras para custeá-lo.
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O  Juiz  singular  proferiu  decisão  interlocutória,
deferindo a liminar, fls. 69/71.

Citado,  o  Município  de  Cajazeiras  ofertou
contestação às fls. 74/77, arguindo inicialmente a ausência de interesse de agir, assim
como, ausência de provas pré-constituídas. Finalmente, alega que a Edilidade não
dispõe de programa pactuado com o Sistema Único de Saúde para cobertura dos
medicamentos solicitados, por se tratar de medicamentos excepcionais.

O  Magistrado  a  quo denegou  a  segurança,  nos
seguintes termos, fls. 83/84:

DIANTE DO EXPOSTO,  e atento aos princípios de
direito  norteadores  do  caso  in  foco,  DENEGO  A
SEGURANÇA, e por consequência JULGO EXTINTO
O  PROCESSO  sem  apreciação  do  mérito  em
conformidade com os incisos I  e VI do art.  267 do
CPC, revogando a liminar antes deferida.

Inconformado,  o  Ministério  Público interpôs
Apelação,  fls.  87/97,  afirmando  ser  cristalina  a  visualização  das  provas  pré-
constituídas nos autos a partir  da prescrição médica,  bem como, da descrição da
enfermidade.  Aduz,  ainda,  quanto  à  desnecessidade  do  esgotamento  da  via
administrativa para configuração de necessidade de ação judicial e do medicamento
estar inserido no rol elencado daqueles fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Por
fim, assevera ser possível a prescrição do medicamento por médico particular.

Devidamente  intimado,  o  apelado  não  apresentou
contrarrazões, conforme certidão fl. 100.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  105/110,  opinou pelo  provimento  do
recurso.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba, em
substituição  processual  ao  senhor  José Vicente  da  Silva, impetrou  Mandado de
Segurança com pedido de liminar contra o Município de Sousa, representado por
seu  Prefeito  Constitucional,  pleiteando  o  recebimento  dos  medicamentos
CARDIZEM 90 (02 caixas por mês), ICTUS 3,125 (01 caixa por mês) e SOLMAGIM
CARDIO 100 (01 caixa por mês), conforme se depreende dos documentos encartados
às fls. 47/48.

No que concerne à matéria, resta analisar e sopesar se
a  inviolabilidade  do  direito  à  vida  e  à  saúde,  que  se  qualificam  como  direitos
subjetivos  inalienáveis,  garantido a  todos  pela  própria  Lei  Maior,  em seu art.  5º,
caput, e  art.  196,  ou  fazer  prevalecer,  contra  essa  prerrogativa  fundamental,  um
interesse financeiro e secundário do Poder Público, este Julgador entende – uma vez
configurado esse dilema – que o Poder Judiciário possui uma só e possível opção:
aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana,  máxime
diante do princípio da proporcionalidade, na vertente do interesse preponderante. 

Destarte,  ainda  que  exista  a  alegação  de  limitação
financeira  por  parte  do  Município,  não poderia  haver  recusa  a  cumprir  preceito
constitucional, garantindo ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna
(mínimo  existencial),  sendo  oportuno  ressaltar  o  entendimento  sustentado  pelo
Ministro Celso Mello, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nº 45, cujo excerto transcrevo: 

Cumpre  advertir,  desse  modo,  que  a  cláusula  da
“reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de
justo motivo objetivamente aferível - não pode ser
invocada,  pelo  Estado,  com  a  finalidade  de
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exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações
constitucionais,  notadamente  quando,  dessa
conduta  governamental  negativa,  puder  resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos
constitucionais  impregnados  de  um  sentido  de
essencial fundamentalidade. 
Daí  a  correta  ponderação  de  ANA  PAULA  DE
BARCELLOS  ("A  Eficácia  Jurídica  dos  Princípios
Constitucionais",  p.  245-246,  2002,  Renovar):  "Em
resumo:  a  limitação  de  recursos  existe  e  é  uma
contingência que não se pode ignorar.  O intérprete
deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem
pode  ser  exigido  judicialmente,  assim  como  o
magistrado,  ao  determinar  seu  fornecimento  pelo
Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a
finalidade  do  Estado  ao  obter  recursos,  para,  em
seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de
serviços,  ou  qualquer  outra  política  pública,  é
exatamente  realizar  os  objetivos  fundamentais  da
Constituição.  A  meta  central  das  Constituições
modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser
resumida,  como já  exposto,  na  promoção  do  bem-
estar  do  homem,  cujo  ponto  de  partida  está  em
assegurar  as  condições  de  sua  própria  dignidade,
que inclui, além da proteção dos direitos individuais,
condições  materiais  mínimas  de  existência.  Ao
apurar os elementos fundamentais dessa dignidade
(o  mínimo  existencial),  estar-se-ão  estabelecendo
exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos.
Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir,
relativamente  aos  recursos  remanescentes,  em  que
outros  projetos  se  deverá  investir.  (Supremo
Tribunal Federal, DJ nr. 84, 04/05/2004) - destaquei.
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Em  caso  similar,  esta  Corte  de  Justiça  firmou
entendimento:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA
QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO E À
REMESSA  OFICIAL.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS/  TRATAMENTO  MÉDICO.
PRELIMINAR. Substituição  do
tratamento/medicamento por outro disponibilizado
pelo estado. Rejeição. O estado da Paraíba, não tem
interesse de agir quanto a esta preliminar, haja vista
que a liminar às fls. 13/ 14 e a sentença (às fls. 64/68)
obriga o estado a fornecer o medicamento libiblock
120  ou  outro  equivalente  com o  mesmo princípio
ativo.  Dessa forma,  sua insurgência  quanto  a  esse
ponto  é  desnecessária.  Preliminar.  Ilegitimidade
passiva  do  estado.  Alegação  de  competência  do
gestor  municipal  do  SUS.  Impossibilidade.
Responsabilidade solidária dos entes da federação.
Rejeição. O autor não é obrigado a pleitear a todos
os entes da federação, podendo se dirigir apenas a
um  deles,  o  que  mais  lhe  convier,  considerando
ainda a urgência em receber o medicamento. Mérito.
Ação ordinária de obrigação de fazer. Fornecimento
de  medicamentos  e  tratamento.  Comprovação  da
necessidade  da  medida  e  do  seu  alto  custo.
Precedentes  dos  tribunais  superiores.
Desprovimento  do  agravo  interno.  Segundo
entendimento  dos  nossos  tribunais  superiores,  o
direito  à  vida  e  à  saúde  engloba  o  mínimo
existencial  para  uma  vida  digna.  Por  esta  razão,
deve  ser  prestado  pelo  estado  o  medicamento  ou
tratamento necessário ao restabelecimento da saúde
de seus cidadãos, não se podendo opor a cláusula da
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reserva  do  possível. Alega  ainda  que  houve
cerceamento de defesa pela falta de oportunidade de
um  médico  do  SUS  avaliar  o  quadro  clínico  da
paciente. Todavia, devidamente intimado para falar
se  tinha  intenção  em  produzir  provas,  nada
acrescentou,  requerendo  o  julgamento  antecipado
da lide. Conforme sua própria petição às (fls. 55) dos
autos,  razão  pela  qual  não  acolho  a  presente
preliminar.  (TJPB;  AGInt  001.2012.005803-5/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
08/05/2013; Pág. 12) - sublinhei.

Além  disso,  o Superior Tribunal  de  Justiça
manifestou-se no sentido de que o fornecimento de medicamentos gratuitos aos mais
necessitados não pode se restringir à relação constante na Portaria do Ministério da
Saúde. Senão, vejamos:

(...)  uma  simples  restrição  contida  em  norma  de
inferior  hierarquia  (Portaria/MS  nº  863/02)  não
pode fazer tábula rasa do direito constitucional à
saúde  e  à  vida. (ROMS  nº  17.903  –  MG,  Relator:
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
10/08/2004) - destaquei.

Assim,  não  pode  a  Edilidade  alegar  a  falta  de
medicação no rol listado pelo Ministério da Saúde, isentando-se da responsabilidade
de atender ao interesse da comunidade pública  quando a Carta  Magna é  clara  e
transparente na garantia do direito pleiteado.

Quanto a necessidade de dilação probatória, a fim de
aferir  a  real  necessidade  do  uso  da  medicação  pleiteada,  entendo  ser  robusta  a
documentação encartada, que demonstra claramente a patologia que acomete  José
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Vicente  da  Silva,  assim  como  a  necessidade  de  utilização  continuada  dos
medicamentos prescritos pelo médico. 

Ressalte-se,  ademais,  ainda  que  o  Poder  Público
disponibilize  medicamento/tratamento  similar  e  de  forma  gratuita  em  favor  da
coletividade,  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  não  permite  a
transformação do cidadão em verdadeiro “laboratório humano”, com o objetivo de
testar todos os medicamentos fornecidos pelo Estado, ocasionando diversos efeitos
colaterais,  para  só  então  a  droga  solicitada  pelo  profissional  da  saúde  possa  ser
fornecida de forma gratuita. 

É  inarredável,  portanto,  o  fornecimento  da
medicação nos moldes determinados pelo profissional de saúde, para assegurar o
precitado direito constitucional à saúde.

Diante  da  relevância  e  pertinência  ao  tema,
transcrevo  trecho  do  parecer  na  Apelação  Cível  nº  70025390469,  do  Tribunal  de
Justiça do Rio Grande do Sul, de lavra do eminente Procurador de Justiça,  Dr. Luís
Alberto Thompson Flores Lenz, quando assim aduziu: 

(...)   se  a  parte  autora  trouxe  receita  emitida  por
médico  especialista,  indicando  os  fármacos
postulados, descabe a realização de prova pericial
apenas  para  verificar  a  possibilidade  de  sua
substituição por outro similar, pois tanto implicaria,
apenas,  em  apresentação  de  uma  sugestão,  não
amparada  em  critérios  médicos  e  inadequada  à
situação peculiar da paciente.
É  de  ser  rigorosamente  obedecida  a  prescrição
médica  específica  em  relação  ao  fornecimento  de
medicamentos, tendo em conta que o profissional da
saúde que atesta a necessidade dos fármacos melhor
conhece  seu  paciente,  bem  como  a  medicação
adequada a sua patologia - grifei.
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À luz dessas considerações,  releva-se indiscutível  a
responsabilidade  do  ente  público  em  fornecer  os  medicamentos  vindicados  na
petição preambular, devendo ser modificada a decisão hostilizada, haja vista a saúde
ser um direito de todos e dever do ente público, nos termos dos arts. 6º e 196, da
Constituição da República.

Por  fim,  o  art.  557,  do  Código  de  Processo  Civil,
permite ao relator negar seguimento ou dar provimento a recurso através de decisão
monocrática, quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência
dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO,  para  que  se  mantenha  o  fornecimento  do  medicamento  ao  paciente
conforme prescrição médica encartada aos autos.

P. I.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

João Batista Barbosa
  Juiz de Direito Convocado

     Relator
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