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REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA
PARA  CUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  DESCUMPRIMENTO DA LEI  ESTADUAL
Nº  8.959/2009.  NORMA  QUE  DETERMINA  A
DIVULGAÇÃO  EM  SITE  DO  GOVERNO  DOS
MEDICAMENTOS EXISTENTES, DOS QUE ESTÃO
EM FALTA E DA PREVISÃO DE RECEBIMENTO
DOS  MESMOS.  APLICAÇÃO  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS  LEGISLADAS.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA. 

-  O  direito  à  informação,  abrigado  expressamente
pelo art. 5°, XIV, da Constituição Federal, é uma das
formas  de  expressão  concreta  do  Princípio  da
Transparência, sendo também corolário do Princípio
da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança.

Não se trata aqui de formulação judicial de políticas
públicas  e  sim  de  aplicação  judicial  de  políticas
públicas  legisladas,  ou  seja,  da  Lei  Estadual  nº
8.959/2009,  cuja  linguagem não deixa margens de
dúvidas de como o Estado deve proceder.

APELAÇÃO  QUE  OFENDEU  O  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  ART.932,  III,  CPC.  NÃO
CONHECIMENTO.     

-  O Apelo não pode ser conhecido, nos termos art.
932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez
que  o  Estado  da  Paraíba  não  impugnou
especificamente os fundamentos da sentença.

  



Apelação Cível nº 0122807-78.2012.815.0011 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da

Paraíba, por votação unânime, em DESPROVER a REMESSA NECESSÁRIA

E NÃO CONHECER O APELO, nos termos do voto do Relator e da certidão de

julgamento de fl.341.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba

contra  Sentença  de  fls.297/300  que  determinou  que  o  Promovido

disponibilizasse  à  população  a  lista  de  medicamentos  ofertados  em  suas

unidades de saúde, com a indicação da disponibilidade, desabastecimento ou

previsão  de  chegada,  mediante  publicação  na  entrada  dos  Centros  de

Distribuição de Medicamentos Excepcionais e no site do governo.

O Estado da Paraíba, às fls.304/313, aduziu que é necessário

verificar  a  competência  para  o  fornecimento  do  medicamento,  já  que  o

Município de Cuité é o gestor pleno das verbas do SUS, cabendo ao Estado

apenas fornecer medicamentos de alta complexidade.

Sustenta que a parte não provou que requereu previamente o

medicamento pleiteado nem demonstrou que o Estado detinha competência

para atender sua demanda. Ressaltou também que existe a possibilidade de

substituir  o  tratamento médico por  outro indicado por  uma junta médica do

SUS.

Requer o provimento do Recurso com a reforma da Sentença.

Nas Contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção da

Sentença.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Remessa e não conhecimento do Apelo.
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É o relatório.

VOTO

 
O Apelo não pode ser conhecido, nos termos art. 932, inciso III,

do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado da Paraíba não impugnou

especificamente os fundamentos da sentença.

Trata-se  de  ordem  de  cumprimento  da  Lei  Estadual  nº

8.959/2009,  que trata da divulgação dos medicamentos existentes,  dos que

estão em falta e da previsão para recebimento dos mesmos.

O Apelante não rebateu os termos da sentença, referindo-se à

competência  do  Município  de  Cuité  que  sequer  faz  parte  da  lide.  Alegou

também que existe a possibilidade de substituir o tratamento médico por outro

indicado  por  uma junta  médica  do  SUS quando  não  foi  requerido  nenhum

tratamento de saúde. Ou seja, os argumentos do recurso não tem relação com

as questões debatidas no processo.

Em razão do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,

a parte Recorrente deve impugnar todos os fundamentos da Decisão judicial,

de maneira a demonstrar que o julgamento sobre o qual se insurge merece ser

modificado, fundando o desacerto do julgado. Vê-se, portanto, que o Apelante

deixou de expor as razões de fato e de direito que demonstram, sob seu ponto

de vista, o equívoco da Sentença, razão pela qual, o Recurso não deve ser

conhecido.

Portanto,  se  o  Estado  não  impugnou  especificamente  os

fundamentos da sentença, não conheço do Apelo.

Em relação à Remessa Necessária, observo que o juiz singular

agiu com acerto.

Objetiva o Ministério Público tão somente o cumprimento da

Lei Estadual nº 8.959/2009 que determina que o ente público divulgue a lista
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dos  medicamentos  existentes,  os  que  estão  em falta  e  a  previsão  para  o

recebimento do mesmo.

Para  o  cumprimento  da  norma basta  ao  Estado  da  Paraíba

respeitar a lei ESTADUAL, uma vez que esta é muito simples e sequer abre

espaço  para  discussões  em  torno  de  competência,  orçamento  público  ou

responsabilidade fiscal, temas estes por vezes levantados quando se trata da

requisição efetiva de um medicamento. Aqui a questão é apenas respeitar o

princípio constitucional da informação.

O direito à informação, abrigado expressamente pelo art.  5°,

XIV,  da Constituição Federal,  é uma das formas de expressão concreta do

Princípio  da Transparência,  sendo também corolário  do  Princípio  da  Boa-fé

Objetiva e do Princípio da Confiança.

Não se trata aqui de formulação judicial de políticas públicas e

sim  de  aplicação  judicial  de  políticas  públicas  legisladas,  ou  seja,  da  Lei

Estadual  nº  8.959/2009,  cuja  linguagem não deixa  margens  de dúvidas  de

como o Estado deve proceder.

Diante de todos os fundamentos expostos,  NÃO CONHEÇO

DA APELAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA POR NÃO TER IMPUGNADO

OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E NEGO PROVIMENTO À REMESSA

NECESSÁRIA. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro

dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo

Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora

Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo

Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.

Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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