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TRF1 condena União e Estado da Bahia 
a fornecerem medicamento 
de alto custo a pacientes

A 5ª Turma do TRF1 manteve por 
unanimidade a sentença da juíza federal 
da 6ª Vara, Rosana Noya Alves Weibel 
Kaufmann, que condenou o Estado da 
Bahia e, solidariamente, a União ao for-
necimento do medicamento Naglazyme 
em quantidade suficiente para garantir o 
tratamento dos portadores de mucopolis-
sacaridose ou Doença de Maroteaux-La-
my residentes na Bahia, com indicação 
para o referido tratamento. A ação reque-
rendo o fornecimento da medicação foi 
movida pelo Ministério Público Federal.

A União e o Estado da Bahia recor-
reram da sentença. A União alegou que 
tem repassado regularmente verbas 
ao Estado da Bahia e ao Município de 
Salvador para o fornecimento de medi-
camentos e, portanto, não deveria ser 

compelida a arcar com esse ônus duas 
vezes. Sustentou que a concessão de 
medicamento deve obedecer a critérios 
médicos de acompanhamento da doen-
ça, “pois não há como atender a todos 
os casos, mediante liberação de verbas 
que extrapolem o orçamento, desequi-
librando as contas públicas”. O Estado 
da Bahia argumentou que não há nume-
rário apto a ser liberado sem programa-
ção financeira e, também, que “a reali-
zação de políticas públicas insere-se no 
poder discricionário do administrador”. 
Por fim, pondera que o referido medi-
camento não integra a lista do Sistema 
Único de Saúde.

O relator, desembargador federal João 
Batista Moreira, entendeu que a União 
e o Estado da Bahia não têm razão em 

seus argumentos. “Haverá sempre pre-
sunção da possibilidade positiva para 
satisfazer a direito fundamental. É da 
Administração o ônus de demonstrar ca-
balmente o contrário, incluída prova do 
direcionamento dos meios disponíveis 
para a satisfação de outras necessida-
des especiais. A simples alegação de 
alto custo não é suficiente para negar o 
fornecimento de medicamento de com-
provada eficácia”, diz a decisão.

O magistrado, ainda, citou precedente 
do próprio TRF1 no sentido de que “de-
monstrada a gravidade da doença e que 
o uso do medicamento em questão é o 
único tratamento indicado e, mais, que 
dita droga, conquanto não ponha fim à 
doença, possibilita ao paciente melhor 
qualidade de vida, deve ser deferida a 
pretensão ministerial”.       
         Fonte: TRF1

Período de licença por doença 
em pessoa da família pode ser 

contado como de efetivo exercício 
O tempo usufruído por servidor da 

Justiça Federal em razão de licença por 
motivo de doença em pessoa da família 
é reconhecido como de efetivo exercício, 
quando não excede a 30 dias, a cada 
doze meses, a partir da edição da Lei n. 
8.112, de 11/12/1990.

Este foi o entendimento do CJF, em 
julgamento de processo administrati-
vo da relatoria do presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco Wildo 
Lacerda Dantas.

O processo teve origem em pedido de 
servidora do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, que requereu o reconhecimen-
to, como de efetivo exercício, do período 
em que esteve de licença por motivo de 
doença em pessoa da família. Foram cin-
co dias de afastamento, em 1993: 4/10 
e de 19 a 22/04. 

O objetivo da servidora é que esse 
tempo fosse reconhecido para incorpo-
ração de parcela relativa ao exercício 
de cargo em comissão aos proventos 
de sua futura aposentadoria, conforme 
art. 193 da Lei 8.112/1990 (revogado 
pela Lei 9.527/1997) e Resolução CJF 
n. 159/2011. Até 10/12/1997, data 
da edição da Lei 9.527, o servidor que 
tivesse exercido cargo em comissão, de 
chefia ou de assessoramento, por cinco 
anos consecutivos ou dez interpolados, 
podia aposentar-se com a gratificação de 
maior valor incorporada aos proventos.

Conforme o relator, o período gozado 
por servidor a partir de 12/12/90 – data 
de publicação da Lei 8.112 – em razão 
de licença por motivo de doença em pes-
soa da família, passou a ser reconheci-
do como de efetivo exercício para todos 
os fins. Além disso, o CJF determinou 
que a Administração proceda à revisão 
dos casos ocorridos, que se enquadram 
nas disposições do art. 24, caput e pa-
rágrafo único da Lei 12.269/2010 (que 
modificou o art. 83 da Lei 8.112). Esta 
alteração conferiu status de efetivo exer-
cício à licença por doença em pessoa da 
família, quando a licença gozada não 
exceder a trinta dias, em cada período 
de doze meses, a contar da data da pri-
meira licença.

O relator acrescenta que nesse caso 
não há prescrição em favor da União. 
Assim, o Colegiado decidiu que os perí-
odos em que a servidora esteve afastada 
em razão de licença por motivo de doen-
ça em pessoa da família não interrom-
pem a contagem do tempo de exercício 
no cargo em comissão que ela ocupava 
nessas datas.
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 Sistema de Conciliação da 1ª Região re-
cebe, pela terceira vez, o prêmio Conciliar 
é Legal, do CNJ;  Presidente do TRF1 
recebe presidentes dos outros regionais 
em reunião preparatória para sessão do 
CJF;  TRF1 assina acordo de coope-
ração técnica com TRF4 para utilização 
do Sistema Eletrônico de Informação;   
Posse do desembargador federal do TRF1 
Marcos Augusto de Sousa  Participe: 
primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.


