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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Remessa Necessária nº. 0001471-25.2013.815.0221

Relator: Dr. Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Recorrente: Juízo da Comarca de São José de Piranhas

Recorrido: Ministério Público da Paraíba/PB

Interessado: Município de São José de Piranhas/PB

EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA  COM  PEDIDO  DE  LIMINAR.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  PACIENTE  SEM
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO
DO TRATAMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MÉRITO.
DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS
ENTES  POLÍTICOS.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
SEPARAÇÃO  HARMÔNICA  ENTRE  OS  PODERES.
INSUBSISTÊNCIA.  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTE
TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DA
REMESSA NECESSÁRIA.
-  Por  ser  a  assistência  à  saúde  matéria  de  competência
solidária  entre  os  entes  federativos,  pode  a  pessoa
acometida de doença exigir tratamento e/ou medicamentos
de qualquer um deles.
-  A  negativa  de  fornecimento  de  um  medicamento  ou
tratamento  cirúrgico  imprescindível  para  o  autor,  cuja
negativa gera risco à saúde, é ato que viola a Constituição
Federal,  pois  vida  e  a  saúde  são  bens  jurídicos
constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do
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Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento à remessa oficial.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou, perante o
Juízo da Comarca de São José de Piranhas, um Mandado de Segurança com
pedido liminar em face do Prefeito Municipal de São José de Piranhas alegando,
em síntese, que o substituído processualmente, José Vicente, é portador de
Doença  Pulmonar  Obstrutiva  Crônica  –  DPOC  não  possuindo  condições
financeiras  para  arcar  com  os  medicamentos  DOXAL  e  OMBRIZE,
indispensáveis para o tratamento de sua saúde.

Liminar concedida (fls. 33/36).

Em sua sentença (fls. 68/71), a Magistrada de primeiro grau
concedeu  a  segurança  pleiteada,  por  entender  que  a  omissão  era  ilegal,
acolhendo o pedido inicial  e  confirmando a liminar  outrora concedida,  para
determinar  que  o  impetrado,  forneça  de  forma  mensal  e  contínua  os
medicamentos ao paciente José Vicente, conforme prescrição médica.

Sem  recurso  voluntário,  subiram  os  autos  por  impulso
oficial.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls.  81/85)
opinando pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  impende  registrar  que  o  substituído
processualmente, José Vicente, foi diagnosticado, há 13 anos, como portador
da  DPOC  -  Doença  Pulmonar  Obstrutiva  Crônica  não  possuindo  condições
econômicas  para  arcar  com  o  fornecimento  dos  seguintes  medicamentos
indispensáveis ao seu tratamento: DOXAL e OMBRIZE conforme prescrições
anexas (fls. 14/17).
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O direito à saúde, embora não esteja previsto diretamente
no artigo 5º, encontra-se previsto na própria Constituição (arts. 6º, 23, II, 24,
XII, 196 e 227 todos da CF) 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  do  Estado  no  sentido  preservar-lhe  o  direito  maior  que  é  o
direito à vida.

Compete ao Estado zelar pelo respeito ao direito à vida e à
saúde, direitos esses efetivamente assegurados, cabendo-lhe, inclusive, e para
o desempenho dessa tarefa, o fornecimento de remédios àqueles portadores
de doenças crônicas, como forma de assegurar seu bem-estar.

Pela  leitura  dos  dispositivos  constitucionais  abaixo
transcritos,  percebe-se  que  se  trata  de  normas  de  eficácia  plena,  assim,
possuem  aplicabilidade  direta,  imediata  e  integral,  produzindo  de  forma
imediata seus efeitos jurídicos. Por isso mesmo, não podem ser limitadas por
qualquer  tipo  de  regra  infraconstitucional.  É  o  que  dispõe  a  Constituição
Federal, em seus artigos 6º e 196:

“Art.  6º São direitos  sociais  a  educação,  a saúde,  o
trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a
previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à
infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma
desta Constituição”.

“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”.

Vale ressaltar ainda que, o juiz é o destinatário da prova,
podendo deferir  ou indeferir  diligências  que julgar  pertinentes ou não para
formar  a  sua  convicção;  trata-se  da  aplicação  do  princípio  do  livre
convencimento  motivado,  que  permite  ao  julgador  analisar  as  provas
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produzidas pelas partes e, baseada nelas, formar a sua convicção. 

No caso dos autos, os laudos médicos produzidos junto com
a  inicial  são  suficientes  para  demonstrar  a  necessidade  do  medicamento
pleiteado, não havendo, contudo, ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, por ser desnecessária a produção de prova pericial.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA
NECESSÁRIA,  mantendo  a  sentença  em  todos  os  seus  termos,  em
consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de

Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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