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ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO 
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER –  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  DA 
PARAÍBA.  REJEIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE 
DA SENTENÇA.  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO 
DE  DEFESA EM  RAZÃO  DA NECESSIDADE  DE 
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA.  PRECLUSÃO.. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  PARA 
TRATAMENTO  DE  SAÚDE.  SUBSTITUIÇÃO  DE 
MEDICAMENTO  POR  OUTRO  SIMILAR. 
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO DESPROVIDO.
-  O entendimento majoritário do Superior Tribunal de 
Justiça é no sentido de que a União, Estados, Distrito 
Federal  e  Municípios  são  solidariamente 
responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às 
pessoas  carentes  que  necessitam  de  tratamento 
médico,  o  que  autoriza  o  reconhecimento  da 
legitimidade passiva ad causam dos referidos entes 
para figurar nas demandas sobre o tema.
–  É impossível  a  substituição de medicamentos de 
referência  por  outros  similares,  porquanto  embora 
estes  possuam  o  mesmo  princípio  ativo  daqueles, 
não são intercambiáveis, ou seja, não têm a mesma 
eficácia  e  segurança  comprovada  cientificamente 
pelo Ministério da Saúde através da ANVISA.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  por 
maioria, em  negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do 
relator e da certidão de julgamento de fls.112.

RELATÓRIO 
Cuida-se de Agravo Interno (fls. 94/101) interposto pelo Estado 

da Paraíba em face de decisão monocrática do Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, que com fulcro no artigo 557, caput, do CPC, negou seguimento 
ao recurso apelatório interposto pelo ora agravante (Estado da Paraíba).

Nas  razões  do  recurso,  o  Estado  da  Paraíba,  alega 
preliminarmente sua  ilegitimidade  passiva  e,  no  mérito,  sustenta  que  a 
decisão recorrida deve ser anulada, pois não houve a realização de perícia. 
Aduz, ainda, a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por 
outro já disponibilizado pelo Estado, bem como, a necessidade de analisar o 
quadro clínico da agravada.

É o relatório.
VOTO

Em face da decisão da E. Terceira Câmara Cível, que decidiu, 
por  maioria,  em negar  provimento  ao  presente  recurso,  contra  o  voto do 
relator  que dava provimento parcial  ao recurso,  em conformidade com a 
regra do art. 197, §4º do Regimento Interno desta Corte Estadual, passo 
a lavrar o voto vencedor.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, passo à 
análise do presente Agravo Interno.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado da Paraíba.
Com efeito, a Constituição Federal estabelece que é direito de 

todos e dever do Estado agir na prevenção, fomento e recuperação da saúde 
de  toda  população,  em  especial  aos  mais  carentes,  prestando  serviços 
essenciais  tais  como:  fornecimento  de  medicamentos,  exames, 
acompanhamento médico e cirúrgico.

Deste  modo,  consuma-se  irremediavelmente  que todos  os 
entes  federativos  possuem  obrigação  solidária  (art.  30,  VI,  da  CF1)  na 
promoção dos atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, sendo, 
pois, todos eles legitimados a responderem às demandas judiciais que visam 
a concretização daquele direito fundamental. Este é o entendimento há muito 
consolidado do STF e STJ, consoante elucidam os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
1)RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA DOS  ENTES 

1 Art. 30. Compete aos Municípios:omissis VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; [em negrito]
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FEDERATIVOS.  PRECEDENTES.  2)  INEXISTÊNCIA  DE 
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.2 [original 
não destacado]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERATIVOS.  PRECEDENTES  DO  STJ.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.  O entendimento majoritário desta Corte Superior  é no 
sentido  de  que  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  e 
Municípios  são  solidariamente  responsáveis  pelo 
fornecimento de medicamentos às pessoas carentes que 
necessitam  de  tratamento  médico,  o  que  autoriza  o 
reconhecimento  da  legitimidade  passiva  ad  causam  dos 
referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema.

3. Agravo regimental não provido.3 [destaques de agora]

Destarte,  se  qualquer  dos  entes  políticos  da  federação 
possuem  a  obrigação constitucional  de  prestar  os  serviços  essenciais  de 
atendimento à saúde, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado 
da Paraíba, razão pela qual rejeito a preliminar argüida.

Com relação ao pedido de anulação da decisão por ausência 
de perícia, entendo que melhor sorte não apresenta ao Estado da Paraíba, 
pois na instrução do processo o Magistrado “a quo” determinou a intimação 
das partes  para especificação de provas a serem produzidas,  porém,  não 
ocorreu manifestação das partes, nos termos da certidão de fl. 44, ocorrendo 
a preclusão da matéria.

Quanto  ao  mérito,  o  agravante  pede  a  substituição  do 
medicamento prescrito por outro similar. Todavia sem razão.

Ora,  embora  todos  os  tipos  de  medicamentos  (referência, 
genérico  e  similar)  tenham  o  mesmo  princípio  ativo  (combinação  de 
substâncias  químicas  que  produzem  um  determinado  efeito  fisiológico  no 
organismo),  apenas  os  de  marca  (referência)  e  genéricos  possuem  a 

2 STF; RE 586995 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, 
DJe-156 DIVULG 15-08-2011 PUBLIC 16-08-2011.

3 STJ;  AgRg  no  REsp  1159382/SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 01/09/2010.
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mesma bioequivalência4 e  biodisponibilidade5 e,  por isso,  produzem o 
efeito terapêutico desejado sem pôr em risco o tratamento do paciente e 
consequentemente sua vida, maior bem protegido constitucionalmente.

À  vista  disso,  a  Jurisprudência  pátria  é  uníssona  em  não 
admitir  a  substituição  de  medicamentos  originais  por  similares, 
porquanto estes não possuem a mesma eficácia e segurança comprovada 
cientificamente  pelo  Ministério  da  Saúde,  através  da  Agência  Nacional  de 
Vigilância  Sanitária,  o  que  pode  trazer  prejuízo  à  saúde  da  paciente 
(agravada). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL  -  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -  TUTELA 
ANTECIPADA  -  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS 
-MEDICAMENTO  GENÉRICO  -  MEDICAMENTO  SIMILAR 
-EXAMES MÉDICOS - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

1.  Medicamento  genérico  é  o  produto  que passou pelos 
testes de  biodisponibilidade e  de bioequivalência,  o  que 
lhe  garante  a  mesma eficácia  terapêutica  do  produto  de 
referência.

2.  Similar  é  o  produto  que não tem sua bioequivalência 
com o medicamento de referência comprovada.  Por isso 
não substitui o medicamento de referência.

(…)

Recurso provido, em parte.6

APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO À SAÚDE.  AÇÃO ORDINÁRIA 
COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
FORNECIMENTO  DE  TRATAMENTO.  TRATAMENTO 
INEFICAZ.  SUBSTITUIÇÃO  DO  FÁRMACO. 
IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA.

(...)

II -  O medicamento genérico contém o mesmo fármaco ou 
princípio  ativo,  na  mesma  dose  e  forma  farmacêutica, 
administrado pela  mesma via  e  com a mesma indicação 
terapêutica  do  medicamento  de  referência.  Para  além 
disso, o ministério da saúde, através da anvisa, avalia os 
testes  de  bioequivalência  entre  o  genérico  e  o 
medicamento  de  referência.  Seu  uso,  por  isso  e  em 

4 Bioequivalência –  consiste  na  demonstração  de  equivalência  farmacêutica  entre  produtos 
apresentados  sob  a  mesma  forma  farmacêutica,  contendo  idêntica  composição  qualitativa  e 
quantitativa  de  princípio(s)  ativo(s),  e  que  tenham  comparável  biodisponibilidade,  quando 
estudados sob um mesmo desenho experimental; (art. 3º, inciso XXIV, da Lei Federal nº 6.360/76, 
com redação dada pela Lei nº 9.787/99)

5 Biodisponibilidade – indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma 
forma de dosagem, a partir  de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua 
excreção na urina.  (art. 3º, inciso XXV, da  Lei Federal nº 6.360/76, com redação dada pela Lei 
nº9.787/99)

6 TJSP;  AI  nº  531467320118260000 SP 0053146-73.2011.8.26.0000, Relator:  Décio Notarangeli, 
Data de Julgamento: 27/04/2011, 9ª Câmara de Direito Público, publicado em 10/05/2011.
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princípio,  é  seguro  não  havendo  contra-indicação  a  que 
possa substituir o medicamento de referência.
Recurso parcialmente provido. No mais, sentença confirmada 
em reexame necessário. Unânime7. [destaques de agora]

DISPOSITIVO

Com  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO,mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo Srª.  Desª.  Maria  das Graças de 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, a Exma. Desª. Maria das Graças 
de Morais Guedes,  o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado 
para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  (Relator 
originário) e o Exmo Des. José Aurélio da Cruz (relator para o acórdão).

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 22 de julho de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator para o Acórdão

7 TJRS;  APL-RN  204135-13.2013.8.21.7000;  Rel.  Des.  Genaro  José  Baroni  Borges;  Vigésima 
Primeira Câmara Cível, publicado em 25/07/2013.
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