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D  E  C  I  S  Ã O
 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra a
decisão que, em sede de ação ordinária, concedeu a tutela de urgência autorizando as agravadas
a realizarem entregas em domicílio dos medicamentos do PROGRAMA AQUI TEM FARMÁCIA
POPULAR, bem como determinando à agravante que se abstenha de impor sanção por
descumprimento das normas da Portaria nº 111/2016 do Ministério da Saúde em razão da
realização destas entregas em domicílio.

Alega a agravante, em síntese, que tomou várias medidas para evitar a maior
circulação de pessoas e, assim, houve flexibilização da portaria, já que os pacientes podem retirar,
em um único atendimento, o quantitativo suficiente para realizar o tratamento por até 90
dias.  Além disso, em relação aos pacientes impedidos de ir pessoalmente às farmácias
credenciadas, foi autorizada a utilização de procuração simples, conforme modelo já
disponibilizado. Pede a concessão do efeito suspensivo.

É o relatório.

Decido. 

Nos termos do Parágrafo Único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eficácia
da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator  se, da imediata produção de
seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada
a probabilidade de provimento de recurso.

Não é o caso dos autos.
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O Programa Farmácia Popular do Brasil, regulamentado pela Portaria nº 5/2017,
consiste na disponibilização de medicamentos e/ou correlatos à população, pelo Ministério da
Saúde, através do "Aqui Tem Farmácia Popular", constituído por meio de convênios com a rede
privada de farmácias e drogarias e que tem por objetivo disponibilizar à população os
medicamentos e correlatos previamente definidos pelo Ministério da Saúde.

Embora a Nota Técnica nº 134/2020 tenha flexibilizado as exigências da portaria,
como a venda de medicamentos para até 90 dias de tratamento, bem como a desnecessidade de
procuração com firma reconhecida aos pacientes impossibilitados de comparecer às farmácias, as
demais regras da portaria continuam vigentes.

Entre elas, a proibição de entrega em domicílio.  

Pois bem.

O Programa Farmácia Popular do Brasil  – PFPB disponibiliza à população
medicamentos para hipertensão, diabetes, dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson,
osteoporose, glaucoma, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas.

Conforme informado pelas agravadas, os medicamentos para hipertensão, diabetes
e asma são gratuitos, sendo que os demais são disponibilizados com até 90% (noventa por cento)
de desconto.

Por outro lado, é  fato notório e público que o Brasil se encontra enfrentando
a pandemia do COVID-19, sendo certo que, em virtude disto, foi decretado estado de calamidade
pública (Decreto Legislativo 06/2020 e Decreto Nº 64879/2020).

Várias determinações e recomendações estão sendo implementadas no sentido de
contenção do contágio e diminuição de seu potencial muitas vezes letal.

A Organização Mundial de Saúde – OMS, autoridade mundial em saúde, recomenda,
fortemente, o isolamento social, principalmente em relação ao grupo de risco composto pelos
idosos e portadores de doenças crônicas.

Por seu turno, parte considerável  desse grupo de risco é composta, exatamente,
por pessoas que necessitam e se utilizam dos medicamentos fornecidos pelo PFPB e que, em
atendimento à portaria, precisam se deslocar até às farmácias para garantir a manutenção e
continuidade de seus tratamentos médicos.

Ora, estamos vivendo um momento excepcional, em que as orientações mais
abalizadas e confiáveis são no sentido de que os idosos e os doentes sejam preservados ficando
em isolamento social, para que não sejam contaminados pela COVID-19, colocando em risco suas
vidas.

Em situações como essa, não há como se olvidar que a vida deve ser o interesse
maior, cabendo também ao Poder Judiciário, caso chamado, a sua defesa e manutenção.
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De outra feita, descabe a alegação de risco à segurança do programa, eis que
permanecem hígidas as exigências para a comercialização e a dispensação dos medicamentos
e/ou correlatos pelo PFPB.

Ora, a entrega em domicílio dos aludidos medicamentos e demais produtos não
eximem o paciente beneficiário, seu representante legal e, muito menos, as farmácias integrantes
do aludido programa de darem cumprimento integral às demais determinações do PFPB.

Dessa maneira, a tutela deferida se mostra razoável, vez que referido programa vai
ao encontro à competência do Estado de garantia da saúde mediante a execução de política de
prevenção e assistência à saúde.

Não obstante, a medida tem caráter excepcional, vigente enquanto durar a
pandemia, permanecendo, repita-se, válidas as demais restrições, devendo ser seguidas pelas
agravadas, cabendo à agravante o dever de fiscalizar o cumprimento da portaria.

Nestes termos, não verificada a presença do , dispensável a análisefumus boni iuris
do .periculum in mora

A r. decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, , nos termos da fundamentação.indefiro o efeito suspensivo

Comunique-se ao MM. Juiz .a quo

Intime-se a parte agravada para que se manifeste nos termos e para os efeitos do
art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. 

 

 

 

São Paulo, 27 de março de 2020.
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