
 
PODER JUDICIÁRIO

                                       TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
  GAB.  DES.  LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0017969-50.2013.815.0011 
RELATOR        : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AUTORA          : Maria José Aquino Leite 
DEFENSORA   : Dulce Almeida de Andrade 
RÉU              :  Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, Ana Rita  

      Feitosa Torreão Braz Almeida
ORIGEM           : Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
JUIZ                : Ruy Jander Teixeira da Rocha 

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER.  SENTENÇA  QUE  POSSIBILITOU  A 
SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO DE 
MESMO  PRINCÍPIO  ATIVO. PRELIMINAR  DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  RECEITA 
EMITIDA  POR  MÉDICO  PARTICULAR  QUE  NÃO 
AFASTA  O  DIREITO  AUTORAL.  DIREITO  PÚBLICO 
SUBJETIVO  À  SAÚDE  QUE  REPRESENTA 
PRERROGATIVA  JURÍDICA  INDISPONÍVEL. 
SEGUIMENTO NEGADO.

-  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  petição  inicial  foi  devidamente  instruída  com 
documentos  que  demonstram  nitidamente  que  a 
pretensão da Promovente é abarcada pelo direito pátrio. 
Logo,  inexiste  cerceamento de defesa por  ter  o  juiz  da 
causa  entendido  que  os  fatos  trazidos  aos  autos  eram 
suficientes para o deslinde das questões postas.
-  Por  fim,  não  vislumbro  qualquer  ofensa  ao  devido 
processo  legal,  uma  vez  que  as  partes  tiveram 
oportunidade  de  produzir  as  provas  que  pretendiam, 
optando  o  Estado  da  Paraíba  por  não  apresentá-las, 
conforme petição de fl.41.
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Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária nos autos da Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por  Maria José Aquino Leite 

contra o Estado da Paraíba, na qual alega que é portadora de artrose, necessitando 

do medicamento Fernathron, mas teve seu pedido negado pelo ente público.

Na sentença de fls.49/53, o Promovido foi condenado  a fornecer o 

medicamento,  ressalvado  o  direito  do  Estado  da  Paraíba  de  substituir  o 

medicamento por outro com mesmo princípio ativo.

Não foi interposto recurso voluntário.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da Remessa 

Necessária.

É o relatório. 

DECIDO.

Na  contestação,  o  Promovido  alegou  que  era  necessário  a 

comprovação da ineficácia dos tratamentos médicos disponibilizados pelo Estado 

antes de se valer unicamente da receita médica emitida por particular. Argumentou 

que tinha direito de analisar o quadro clínico da Autora e que houve inobservância 

ao princípio do devido processo legal.

Pois bem.

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. Outrossim, é sabido que muitas pessoas, em face da doença 
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que  padecem  e  da  demora  no  atendimento  da  rede  pública,  esforçam-se  para 

conseguir pagar uma consulta particular, sem que isto implique dizer que tenham 

condições de custear o tratamento prescrito.

Argumentou, ainda, o Estado da Paraíba que tinha direito de analisar 

o  quadro  clínico  da  Autora  e  que  houve  inobservância  ao  princípio  do  devido 

processo legal.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter sido 

nomeado perito para avaliar o quadro clínico da Autora, pois já existe laudo médico 

nos autos. 

A petição  inicial  foi  devidamente  instruída  com  documentos  que 

demonstram nitidamente que a pretensão da Promovente é abarcada pelo direito 

pátrio. Logo, inexiste cerceamento de defesa por ter o juiz da causa entendido que 

os fatos trazidos aos autos eram suficientes para o deslinde das questões postas.

Por fim, não vislumbro qualquer ofensa ao devido processo legal, 

uma vez que as partes tiveram oportunidade de produzir as provas que pretendiam, 

optando o Estado da Paraíba por não apresentá-las, conforme petição de fl.41.

Diante  do  exposto,  nego  seguimento  monocrático  ao  recurso 
voluntário,  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 setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

3



RN nº 0017969-50.2013.815.0011.

4


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	DECISÃO MONOCRÁTICA

