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CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE RECEBER
A TERAPIA RECEITADA PELO MÉDICO.  DEVER
DO  PODER  PÚBLICO. DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO.  EXISTÊNCIA.  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.

-  O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado  a  coibir  atos  abusivos  ou  ilegais  de
autoridades  públicas,  protegendo  o  direito
individual  do  cidadão  diante  do  poder  por  elas
exercido.

-  Remanesce  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  o
princípio do livre convencimento motivado,  o qual
faculta  ao  julgador  indeferir  provas  que  considere
inúteis  ou  desnecessárias,  desde  que  entenda
suficientes para seu conhecimento as já produzidas
ou  deferidas,  sem  que  tal  proceder  implique  em
cerceamento do direito de defesa.

- Não merece prosperar a preliminar de inadequação
da  via  eleita,  pois  a  documentação  acostada  aos
autos  revela-se  hígida  a  demonstrar  o  direito  da
impetrante  a  prestação  jurisdicional  perseguida  no
writ.

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

-  Havendo  direito  líquido  e  certo  da  impetrante,
devidamente  comprovado  nos  autos,  deve-se
conceder a segurança.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e
no mérito, conceder a segurança.

Trata-se  de MANDADO  DE  SEGURANÇA,  com
pedido liminar, fls. 02/11, impetrado por Maria Gorette Brandão da Silva, em face
de suposta ilegalidade praticada pelo  Secretário de Saúde do Estado da Paraíba,
aduzindo  que,  em  razão  de  estar  acometida  de  “Lupus  Eritematoso  Sistemico”,
requereu, no dia 24/02/2014, junto à Secretaria de Saúde do Estado, o medicamento
Myfortic 360 mg (micofenolato de sódio), não obtendo êxito em seu intento, eis que,
até o momento da impetração do mandamus, não havia qualquer decisão negando ou
deferindo a sua pretensão.  Alegou estarem presentes os requisitos necessários para
concessão da medida de urgência, quais sejam, o  periculum in mora e o  fumus boni
juris,  pelo  que  postulou,  liminarmente,  o  recebimento  gratuito  do  medicamento
necessitado, na quantidade de 120 (cento e vinte) comprimidos, conforme prescrição
médica e a sua concessão no mérito.

Liminar deferida, fls. 30/33.
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Na condição de pessoa jurídica interessa o Estado da
Paraíba prestou informações,  fls.  41/50,  alegando, preliminarmente,  a ausência de
direito líquido e certo, haja vista a necessidade de se analisar o quadro clínico da
paciente, a fim de verificar o tratamento mais eficaz e menos oneroso ao erário, sob
pena de cerceamento de defesa, pugnando, assim, pela extinção do processo sem
julgamento  do  mérito,  ao  fundamento  de  ser  necessária  a  dilação  probatória.
Igualmente,  sustenta  a  inexistência  do  medicamento  pleiteado  na  Portaria
1.3818/2002,  do  Ministério  da  Saúde,  não  podendo,  no  seu  entender,  o  Poder
Judiciário  interferir  em  ato  que  compete  à  Administração  Pública,  sob  pena  de
violação ao princípio da separação dos poderes. Ainda, destaca a impossibilidade de
realização de despesa que exceda o crédito orçamentária anual, ao tempo em que
invoca a cláusula da reserva do possível.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra do
Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, fls. 83/88, opinou pela concessão do  mandamus,
fornecendo-se  à  impetrante  o  medicamento  necessário  ao  tratamento  da
enfermidade.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  antemão,  cabe  apreciar  a  preliminar  de
inadequação da via eleita arguida pelo Estado da Paraíba, ao fundamento de ser
necessária a dilação probatória para analisar o quadro clínico da paciente, a fim de
verificar o tratamento mais eficaz e menos oneroso ao erário.

Sem razão, contudo, o ente estatal. 
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Como  se  sabe,  o  ordenamento  jurídico  pátrio
prestigia o princípio do contraditório, o qual confere a uma das partes o direito de se
contrapor aos argumentos expendidos pela outra, podendo, para tanto, imbuir-se de
todos os meios de prova admitidos em direito.

Contudo,  remanesce  o  princípio  do  livre
convencimento motivado, o qual faculta ao julgador indeferir provas que considere
inúteis ou desnecessárias, desde que entenda suficientes para seu conhecimento as já
produzidas ou deferidas.  Em outras palavras, é possibilitado ao Magistrado formar
sua convicção livremente, desde que o faça com base nos fatos e provas carreados aos
autos, sem que tal proceder implique em cerceamento do direito de defesa.

Nesse  sentido,  o  seguinte  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  DIREITO  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
INOCORRÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  DESNECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO
DE  PERÍCIA  MÉDICA.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. A jurisprudência
desta  corte  pacificou  o  entendimento  de  que  o
tribunal de origem é soberano na análise das provas,
podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da
produção  de  provas  periciais  e  documentais.  Isso
porque,  o  art.  130  do  código  de  processo  civil
consagra  o  princípio  do  livre  convencimento
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motivado,  segundo  o  qual  o  magistrado  fica
habilitado  a  valorar  as  provas  apresentadas  e  sua
suficiência  ao  deslinde  da  causa.  2.  Agravo
regimental  desprovido. (STJ;  AgRg-Ag  1.392.737;
Proc. 2011/0030554-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min.
Napoleão  Nunes  Maia  Filho;  DJE  02/08/2013;  Pág.
1204).

Analisando  os  autos,  depreende-se  do  receituário
médico  acostado,  fl.  26,  que  a  impetrante  é  portadora  de  doença  degenerativa,
progressiva  e  em grave  atividade,  a  saber,  “Lupus  Eritematoso  Sistemico”,  com
lesão pulmonar secundária ao Lupus, pelo que necessita,  com urgência,  fazer uso
continuado do medicamento Myfortic (Micofenolato de sódio) 360 mg.

Assim,  mostra-se  dispensável  prova  pericial  para
demonstrar a adequação do tratamento da patologia que acomete a paciente,  não
havendo, portanto, razão para se falar em necessidade de dilação probatória.

Ora, se o julgador já dispõe de elementos suficientes
para  decidir  a  lide,  nos  limites  em  que  está  sendo  debatida  pelas  partes,
desnecessária  a  produção  de  prova  técnica,  mormente  quando  se  trata  de  ação
mandamental.

Sobre a finalidade da prova, assevera Vicente Greco
Filho 

A finalidade da prova é o convencimento do juiz, que
é o seu destinatário. No processo, a prova não tem
um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico;
sua finalidade é prática, qual seja, convencer o juiz.
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(In.  Direito Processual Civil Brasileiro,  2º vol.,  11ª
ed., Saraiva, p. 194).

Pelas  razões  postas,  afasto  a  preliminar  de
inadequação da via eleita.

No mérito, 

De início, cumpre registrar o teor do inciso LXIX, do
art. 5º, da Constituição da República de 1988, o qual preleciona:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXIX  -  Conceder-se-á  mandado de  segurança  para
proteger direito líquido e certo,  não amparado por
“habeas  corpus”  ou  “habeas  data”,  quando  o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;

O  mandado  de  segurança  é  remédio  processual
destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, protegendo o
direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido. E, por ser remédio
tão  relevante  e  eficaz  contra  os  atos  ilegais  e  abusivos,  deve  ter  seus  requisitos
respeitados  e  interpretados  de  forma  restritiva,  sob  pena  de  se  tornar  um
instrumento arbitrário e inconsequente de controle dos atos administrativos.
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Ressalte-se,  a  impetração  do  mandamus somente  é
possível, nos termos do texto constitucional, para proteger direito líquido e certo e,
ausente um desses requisitos, não caberá a concessão da segurança.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles disserta:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
Mandado  de  Segurança,  há  de  vir  expresso  em
norma  legal  e  trazer  em  si  todos  os  requisitos  e
condições  de  sua  aplicação  ao  impetrante:  se  sua
existência for duvidosa; se sua extensão não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos  ainda  indeterminados,  não  rende  ensejo  à
segurança,  embora  possa  ser  defendido  por  outros
meios judiciais. As provas tendentes a demonstrar a
liquidez e certeza do direito podem ser de todas as
modalidades  admitidas  em  lei,  desde  que
acompanhem a inicial, salvo no caso de documento
em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou
superveniente  às  informações.  (In.  Mandado  de
Segurança, 26ª edição, Editora Malheiros, p. 36-37).

Também, Theotônio Negrão: 

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e
fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
(RSTJ 4/1.42727/140), por documento inequívoco (RTJ
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83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de
exame  técnico  (RTFR 160/329).  É  necessário  que  o
pedido seja apoiado “em fatos incontroversos e não
em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo
de  provas”  (RTJ  124/948;  nesse  sentido:  STJ  –  RT
676/187)  (In.  Código de Processo Civil,  31ª  edição,
Saraiva, p. 469).

Direito  líquido  e  certo  é  aquele  resultante  de  fato
concreto e incontroverso, capaz de ser comprovado de plano, não podendo reclamar
produção  de  provas  ou  interpretação  de  leis,  pois  com  a  petição  inicial  deve  o
impetrante  trazer  a  prova  indiscutível,  completa  e  transparente  de  seu  direito
eminentemente  líquido  e  certo,  não  se  admitindo  presunções  ou sustentação  em
interpretação de lei da forma a lhe interessar mais.

Ora,  o  direito  à  saúde,  embora não esteja  previsto
diretamente no art. 5º, encontra-se preconizado na própria Constituição (arts. 6º, 23,
II, 24, XII, 196 e 227) 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  dos  entes  da
federação no sentido preservar-lhe o direito maior que é o direito à vida.

O Supremo  Tribunal  Federal,  igualmente,  já
explicitou:

O  direito  à  saúde  representa  consequência
constitucional indissociável do direito à vida (Agravo
Regimental  no  Recurso  Extraordinário  nº  271.286-
8/RS, julgado em 12/09/2000).
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No  caso,  em  epígrafe,  entendo  que  o  acervo
probatório  encartado,  sobretudo  o  citado  laudo  médico,  atestam a  patologia  que
acomete a paciente e a necessidade da intervenção médica indicada, uma vez que
cabe ao  profissional  de  saúde estabelecer  o  tratamento adequado à  patologia  do
enfermo.

Nesse  panorama,  ressalta-se,  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.  Logo,  não  se  revela  necessária  a  análise  do  quadro
clínico da paciente por médico em exercício no SUS, para verificar o tratamento mais
eficaz e menos oneroso ao erário.

É  inarredável,  portanto,  o  fornecimento  do
medicamento nos moldes determinados pelo profissional de saúde, para assegurar o
precitado direito constitucional à saúde, pois “A ordem constitucional vigente, em
seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio
de  políticas  sociais  e  econômicas,  propiciar  aos  necessitados não  "qualquer
tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo
maior dignidade e menor sofrimento.”  (RMS 24197 / PR – Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança 2007/0112500-5 – rel.  Ministro Luiz Fux (1122) – Primeira
Turma – DJ 04/05/2010 – DP 24/08/2010).

Nessa  vertente,  não  se  pode  falar  em  ausência  de
previsão orçamentária, pois, como visto alhures, o direito à saúde, inserido no art. 6º,
da  Constituição  Federal,  possui  observância  obrigatória  em um Estado  Social  de
Direito,  integrando,  assim,  o  denominado  piso  vital  mínimo,  o  qual  tem  por
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finalidade  a  melhoria  das  condições  de  vida  dos  hipossuficientes,  visando  à
concretização da igualdade, exigindo, diante do seu caráter de “direito de crédito”,
comportamentos positivos do Poder Público a fim de amenizar essa hipossuficiência.

De mais a mais, ainda que existisse certa limitação
financeira por parte do Estado, a  cláusula da reserva do possível  não poderia ser
jamais  invocada para  justificar  o  descumprimento de  preceito  constitucional,  que
garante  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
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
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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.

Em caso similar, aresto desta Corte de Justiça:

[…].  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO À SAÚDE.
GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE  TODOS.
IMPETRANTE  QUE  COLACIONOU  PROVA  DA
NECESSIDADE  DE  EFETIVAÇÃO  DO  ATO
CURATÓRIO.  AUSÊNCIA  DO  PROCEDIMENTO
NO  ROL  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.
CLÁUSULA  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL.
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IRRELEVÂNCIA.  NECESSIDADE  DE GARANTIA
DO MÍNIMO  EXISTENCIAL.  PARECER MÉDICO
DE  ESPECIALISTA  OPINANDO  PELA
REALIZAÇÃO  DA  INTERVENÇÃO  CIRÚRGICA
INDICADA.  CONCESSÃO  DA  ORDEM
MANDAMENTAL.  -  É  dever  Constitucional  do
Estado  prover  as  despesas  com os  procedimentos
médicos para as pessoas que não possuem condições
de arcar com os valores, sem se privar dos recursos
indispensáveis  ao  sustento  próprio  e  da  família.
Prováveis  questões  de  ordem  interna  da
Administração Pública, que dizem respeito à lista
de  medicamentos-cirurgias  ou  a  cláusula  da
reserva  do  possível,  não  podem  servir  de
empecilho ao direito do cidadão enfermo, uma vez
que  estamos  tratando  de  saúde,  cuja
responsabilidade  dos  entes  políticos  está
constitucionalmente  fixada.  -  “Tratando-se  de
direito  fundamental,  incluso  no  conceito  de
mínimo  existencial,  inexistirá  empecilho  jurídico
para  que  o  Judiciário  estabeleça  a  inclusão  de
determinada  política  pública  nos  planos
orçamentários do ente político, mormente quando
não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira  da  pessoa  estatal.  ”  (STJ.
AgRg no REsp 1136549 / RS. Rel. Min. Humberto
Martins.  J.  Em  08/06/2010).  -  “Art.  5º.  Todos  são
iguais  perante  a  Lei,  sem  distinção  de  qualquer
natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos
estrangeiros residentes no País,  a  inviolabilidade
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do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos seguintes termos: ”
(Caput, do art. 5º da Constituição Federal) “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.  ”  (Art.  196 da Constituição Federal).
“Art.  5º  Na aplicação  da Lei,  o  juiz  atenderá  aos
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem  comum.  ”  (Art.  5º  da  Lei  de  Introdução  ao
Código  Civil).  (TJPB;  MS  999.2012.000295-4/001;
Primeira  Seção  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José
Ricardo Porto; DJPB 10/09/2012; Pág. 6) – negritei.

Logo,  as  limitações  orçamentárias e  a  teoria  da
reserva do possível não podem servir de supedâneo para a entidade fazendária vir a
se eximir do dever constitucional de proteger a vida e a saúde da necessitada.

Por  outro  lado,  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 nº 1.318/2002, do
Ministério da Saúde. Senão, vejamos:

[…].  A portaria  1.318/2002  do  ministério  da  saúde
que  estabelece  a  listagem  de  medicamentos
excepcionais a serem fornecidos gratuitamente pelo
poder público não tem o condão de restringir uma
norma  de  cunho  constitucional  que,  por  ser
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veiculadora  de  direito  fundamental,  dever  ser
interpretada  com  a  amplitude  necessária  a  dar
eficácia  aos  preceitos  constitucionais.  (TJPB;  AC
037.2010.003779-7/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro dos  Santos;
DJPB 23/04/2013; Pág. 10).

Registra-se,  ademais,  que  o  entendimento  ora
adotado  não  configura  violação  ao  princípio  da  separação  dos  poderes,  “pois  o
judiciário é competente para atuar sempre que houver lesão ou ameaça de lesão ao
direito à vida.” (TJPB;  RO-AC 001.2009.019.666-6/001;  Campina Grande;  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 12/01/2011).

Diante dessas considerações, releva-se indiscutível a
responsabilidade do ente público em fornecer o medicamento pleiteado, devendo ser
mantida  a  decisão  liminar,  fls.  30/33,  a  qual  antecipou  a  tutela  pleiteada  em
Mandado de Segurança, tendo em vista a previsão de ser a saúde um direito de
todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º e 196, da Constituição da República.

Resta comprovado o direito líquido e certo da parte
impetrante.

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, CONCEDO A SEGURANÇA.

Sem  custas,  por  ser  a  impetrante  beneficiária  da
Justiça Gratuita. Sem honorários advocatícios, em conformidade com a Súmula nº
512, do Supremo Tribunal Federal.

É como VOTO.
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), com voto, Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho (Relator), José Aurélio da Cruz e o Dr. Ricardo Vital de Almeida
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides).

Ausentes,  justificadamente,  a  Desembargadora
Maria das Graças Morais Guedes e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para
substituir o Desembargador João Alves da Silva). 

Presente  o  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz  da
Nóbrega Filho, representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de setembro de
2014 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                           Desembargador 

              Relator

Mandado de Segurança nº 2004811-87.2014.815.0000                                                                                                                                               16


	ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito, conceder a segurança.

