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Constatada  a  moléstia  e  indicado  determinado
tratamento médico por  profissional  de saúde habilitado
pelo  conselho  profissional  competente,  exsurge  a
legitimidade necessária para o atendimento do pleito do
enfermo,  inexistindo  necessidade  de  realização  de
perícia por médico oficial do Estado. 

“É  dever  do  Poder  Público  o  fornecimento  de
medicamento  de  modo  contínuo  e  gratuito  aos



portadores de enfermidade, nos termos do art.  196 da
Carta Magna”.

Assim  dispõe  a  Súmula  421  do  Superior  Tribunal  de
Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria  Pública  quando  ela  atua  contra  a  pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”.

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba contra a
sentença (fls. 48/57) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública
de Campina Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela
promovida  por Evanilson  da  Silva  de  Sousa em  face  do  recorrente,  que  julgou
procedente o pleito  para condená-lo a fornecê-lo ,  no prazo de 10 dias,  um aparelho
glicosímetro e 100 (cem) tiras reagentes ao mês (enquanto necessário), confirmando os
termos da tutela antecipada deferida.

Condenou ainda o promovido em honorários advocatícios no valor de R$
300,00 (trezentos reais), com base nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do art. 20 do Código
de Processo Civil.

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba  apelou  (fls.62/72)  e  arguiu,  em
preliminar, a necessidade de realização de perícia por médico oficial que pudesse indicar
um tratamento médico menos oneroso ao Estado.  No mérito,  aduziu que as ações e
serviços públicos de saúde são descentralizadas e que o ente público recorrente vem
cumprindo com as suas obrigações,  notadamente  no que pertine  ao fornecimento  de
medicamentos  excepcionais.  Revela  que,  se  o  fármaco  está  ausente  do  rol  a  ele
competente, transfere-se a responsabilidade ao município de Campina Grande.

Por  fim,  revela  a  impossibilidade  da  condenação  em  honorários
sucumbenciais  em  litígio  com causa  patrocinada  pela  Defensoria  Pública  do  Estado,
pugnando pela reforma do julgado.

Contrarrazões  recursais  refutando  as  alegações  do  apelante,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso, fls. 76/77.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento dos recursos (fl.85/98).

É o relatório.

Decido:

No caso em deslinde, a condenação se amolda às hipóteses do art. 475
do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

CPC. Art.  475.  Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,  não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença: 

I  -  proferida  contra a União,  o  Estado,  o  Distrito  Federal,  o



Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito
público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos
à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).
[...]

Por tal razão, os autos serão apreciados não apenas em face do recurso
apelatório aviado pelo Estado da Paraíba, mas também por força da remessa oficial. 

Preliminarmente

Da Perícia Oficial

Nas  razões  do  recurso,  em  sede  de  preliminar,  alega  o  apelante  a
necessidade de realização de perícia por médico perito vinculado ao SUS, posto que o
pedido da autora se baseou em laudo de médico particular, pugnando pela substituição
do tratamento médico indicado por profissional por ele indicado, junta médica do SUS ou
indicado pelo Juízo.

Entretanto,  não  assiste  razão  ao  apelante.  Constatada  a  moléstia  e
indicado  determinado  tratamento  médico  por  profissional  de  saúde  habilitado  pelo
conselho profissional competente, exsurge a legitimidade necessária para o atendimento
do pleito do enfermo, inexistindo necessidade de realização de perícia por médico oficial
do Estado.

Ressalte-se,  por  fim,  que  o  médico  subscritor  do  laudo  compõe  os
quadros  de  Hospital  Universitário,  integrando  indiretamente  a  Administração  Pública
Federal. 

Nessa esteira, assim vem decidindo esta Egrégia Corte de Justiça.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REJEIÇÃO.(…)  Preliminar.
Necessidade de comprovação  da  ineficácia  do
tratamento médico disponibilizado pelo estado. Rejeição.
As  provas  colhidas  são  suficientes  para  comprovar  a
necessi-  dade  da  continuidade  do  tratamento  prescrito
pelo médico que assiste à paciente, sendo desnecessária
qualquer perícia de médico disponibilizado  pelo  ente
estatal,  ou  até  mesmo  credenciado  pelo  SUS,  para
evidenciar  os  fatos  narrados  na  inicial.  Preliminar
rejeitada.  (TJPB;  AgRg  0016283-23.2013.815.0011;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos
William de Oliveira; DJPB 12/12/2014; Pág. 11)  

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  PARA  A
DEFESA DE DIREITO  INDISPONÍVEL  COM
PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DE MULTA
COMINATÓRIA.  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
PROCEDÊNCIA.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE



PASSIVA  AD  CAUSAM  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA DE TODOS  OS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  ANÁLISE  DO  QUADRO
CLÍNICO.  CERCEAMENTO DE DEFESA.  PROVAS
SUFICIENTES.  PODER  INSTRUTÓRIO  DO  JUIZ.
IRRELEVANTE.  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DA
UNIÃO  E  DO  MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESNECESSIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUSÊNCIA
DO  MEDICAMENTO  NO  ROL  DO  MINISTÉRIO  DA
SAÚ- DE.  IRRELEVÂNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA  DO  MÍNIMO
EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  À  SAÚDE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  196,  DO  TEXTO  MAIOR.
DIREITO DE RECEBER  A  TERAPIA  RECEITADA
PELO MÉDICO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)  Não há que se
falar  em  cerceamento de defesa  por
ausência de perícia no paciente, se as provas carreadas
aos  autos,  comprovam  que  ela  está  acometida  da
doença alegada e necessita do medicamento indicado.
Ainda  que  o  poder  público  disponibilize  medicamento
similar  e de forma gratuita,  em favor  da coletividade,  o
princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  impõe  o
fornecimento  da  terapia  na  forma  determinada  pelo
profissional de saúde,  assegurando  o  direito
constitucional  à  saúde.  Direito  emanado
diretamente de norma constitucional autoaplicável, como
é  o  caso  do  direito  à  saúde,  independe de previsão
orçamentária  e  o  desatendimento  ou  o
atendimento de modo  a  não  garantir  o
fornecimento de medicamentos viola  conjunto de normas
constitucionais  e  infraconstitucionais. (TJPB;  RN
0002454-71.2011.815.0131;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho; DJPB 03/10/2014; Pág. 17) 

Como se não bastasse, o dispositivo processual (art. 130, CPC) confere
ao magistrado amplos poderes na condução e direção do processo, desde que não obste
o conhecimento da verdade, cabendo-lhe indeferir pleitos desnecessários ou inúteis ao
julgamento do feito, em havendo nos autos elementos probatórios suficientes para que
profira a decisão. Ressalte-se,  por  oportuno,  que,  se as provas já  se encontram nos
autos,  como  na  hipótese  sob  exame,  prevalece  o  princípio  do  livre  convencimento
motivado, insculpido no art. 131 do CPC, segundo o qual ao julgador cabe eleger aquela
prova que lhe parecer mais convincente.

Neste sentido:

NULIDADE.  Cerceamento  de  defesa  Não  ocorrência.
Possibilidade  do  juiz  dispensar  a  produção  de  provas
Princípio do livre convencimento motivado. Aplicação do
art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil Preliminar



afastada.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  Impugnação.
Ausência  de  prova  eficaz  para  afastar  a  concessão
Policial militar vinculado ao serviço público estadual, cujo
rendimento não sustenta, em presunção, a existência de
condições financeiras satisfatórias a suportar pagamento
das despesas processuais Benefício mantido sob pena
de inviabilizar, no caso em análise, acesso ao Judiciário
Decisão  mantida  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  (TJSP;
APL  9196542-91.2007.8.26.0000;  Ac.  6379653;
Araçatuba; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Élcio Trujillo; Julg. 04/12/2012; DJESP 08/01/2013) 

Desta forma, rejeito a preliminar aventada.

Mérito.

Tem-se  que  o Sr.  Evanilson  Silva  de  Souza  é  portador  de  Diabetes
Mellitus Tipo 1 (CID 10. E10) e necessita de realizar tratamento  prescrito,  por meio do
controle da enfermidade, sob pena de sofrer progressão no quadro da moléstia.

Anexou aos autos,  requerimento administrativo à fl. 13 e o traslado das
cópias suficientes a comprovar todo o alegado, mostrando a sua real necessidade de uso
do equipamento, a saber:  aparelho medidor de glicemia capilar com 100 (cem) tiras por
mês, tendo o magistrado acolhido o pleito por entender ser devido o fornecimento desse
aparelho ao paciente, ficando tal encargo ao Estado.

Ainda que não se trate estritamente de um medicamento, o aparelho é
imprescindível ao controle constante da doença, visto que, no atual estágio da medicina,
inexiste cura para a moléstia, revelando a medida como adequada e eficaz ao bem-estar
do enfermo, privilegiando a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana.

Assim, compreendendo ser função do Estado garantir à saúde de todos e,
restando satisfatoriamente comprovado nos autos a indispensabilidade do medicamento,
em face da  ausência  de  condições financeiras  em adquiri-lo,  é  incumbência  do  ente
público fornecê-lo. 

Além do mais, o postulado requerido encontra respaldo legal, ante o que
dispõe o artigo 196 da Carta Magna Federal:

“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 doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção  e recuperação.”

Na mesma linha, também estatui a Constituição Estadual:

“Art. 2º São objetivos prioritários do Estado:



(...)
VII  -  garantia  da educação,  do ensino,  da saúde e da
assistência  à  maternidade  e  à  infância,  à  velhice,  à
habitação, ao transporte, ao lazer e à alimentação;

Outrossim, a Lei nº 8.080/901 assim dispõe:

“Art.  2º.  Saúde  é  um  direito  fundamental  do  ser  humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício.
(...)
Art.3º - Omissis.
Parágrafo único – Dizem respeito também à saúde as ações
que, por força do disposto no artigo anterior,  se destinam a
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar
físico, mental e social.
(...)
Art.6º - Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS):
I- a execução de ações:
(...)
d)  de  assistência  terapêutica  integral,  inclusive
farmacêutica;
(...)
VI – a formulação da política de medicamentos, equipamentos
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e
a participação na sua produção;
Art. 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados  e  contratados  ou  conveniados  que  integram  o
Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no art.198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I  -  universalidade  de  acesso  aos  serviços  à  saúde  em
todos os níveis de assistência;
...
IV - igualdade da assistência a saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;
(...)".

Em casos similares ao presente caso, este Tribunal firmou entendimento
pela concessão do medicamento ao hipossuficiente, desde que comprovada a imperiosa
necessidade, senão veja-se:

 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
TUTELA  ANTECIPADA  DEFERIDA.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  MENOR  ACOMETIDO  DE  PATOLOGIA.
NECESSIDADE  DE  USO  CONTINUADO  DA MEDICAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  DA
FEDERAÇÃO EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE
PÚBLICA. DEVER DO PODER PÚBLICO. SEQUESTRO DE
VERBAS  PÚBLICAS  PARA  FINS  DE  EFETIVAÇÃO  DA
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  POSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO
DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  DIREITO

1  Lei 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.



FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO ART.
196,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO.  Diante  da  solidariedade
estampada na Constituição da República federativa do Brasil,
incumbe aos  municípios,  aos  estadosmembros  e  à  união  a
obrigação de zelar pelas condições de saúde da população,
sobretudo, a carente. Sendo o direito à vida norma emanada
diretamente do texto constitucional e de caráter auto-aplicável,
independe de previsão orçamentária e o seu desatendimento
ou o atendimento de modo a não garantir o fornecimento de
medicamentos  viola  o  conjunto  de  normas  dispostas
constitucionalmente  e  na  legislação  infraconstitucional.  O
entendimento  jurisprudencial  sedimentado  no  âmbito  do
Superior  Tribunal  de  justiça  é  no  sentido  de  ser  legítimo  o
bloqueio  de  verbas  públicas  para  o  fim  de  garantir  o
fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite,
quando houver o risco de grave comprometimento da saúde
do  demandante.  (rms  35.021/go,  Rel.  Ministro  benito
Gonçalves,  primeiro  turma,  julgado  em  25/10/2011,  dje
28/10/2011).  Restando  demonstrada  a  relevância
fundamentação invocada e residindo o perigo da demora no
possível  agravamento  do  estado  de  saúde  do  paciente,
patente  o  preenchimento  do  requisitos  para  deferimento  da
liminar. (TJPB; AI 2002846-74.2014.815.0000; Quarta Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Gustavo Leite Urquiza;  DJPB
29/09/2014; Pág. 15

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO.  PORTADOR  DE  ENFERMIDADE
OFTÁLMICA.  NECESSIDADE  DO  USO  CONTÍNUIO  DA
MEDICA- ÇÃO LUCENTIS. TRÊS AMPÔLAS. PACIENTE SEM
CONDIÇÕES  FINANCEIRAS  DE  COMPRAR  O
MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO
ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SUBSTITUI-  ÇÃO
DO  TRATAMENTO.  NÃO  RECOMENDÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  É  dever  constitucional  do
estado o fornecimento de medicamentos, gratuitamente a todo
cidadão carente de recursos financeiros que dele necessitar.
Restando evidenciado nos autos “que o medicamento prescrito
pelo profissional-médico habilitado é o que atende melhor às
necessidades  médicas  do  agravado”,  até  porque  o
medicamento genérico ou similar, mesmo tendo princípio ativo
igual,  pode  não  surtir  o  mesmo efeito  desejado,  colocando,
assim, em risco o maior patrimônio do paciente, qual seja, à
vida,  a  medicação  receitada  deve  ser  mantida.  Não  tendo
vindo aos autos nenhum elemento novo capaz de alterar  o
convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é
de  ser  conservado  na  íntegra  o  entendimento  monocrático.
(TJPB;  Rec.  001.2009.022.258-7/001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB
30/09/2013; Pág. 18)

Esse é o entendimento dominante nos Tribunais Pátrios.



ASSISTÊNCIA À  SAÚDE.  DIABETES  TIPO  1.  Medicamentos:  Lantus
(glargina),  insulina humalog (lispro),  tiras  para  glicemia capilar  para  glicosímetro accu
check,  lancetas  para  glicemia  capilkar  e  seringas  bd  ultra  fine  0,5  ml.  Prova  da
necessidade e adequação do tratamento.  Sentença mantida em reexame. (TJSC; RN
2014.051471-5;  Tubarão;  Primeira  Câmara de Direito  Público;  Rel.  Des.  Subst.  Paulo
Henrique Moritz Martins da Silva; Julg. 16/09/2014; DJSC 22/09/2014; Pág. 243)

REEXAME NECESSÁRIO. Não se conhece, porquanto o valor atribuído à
causa não supera sessenta salários mínimos (artigo 475, § 2º, do Código de Processo
Civil).  APELAÇÃO  CÍVEL  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  Fornecimento  gratuito  de
medicamentos  Ausência  de  condições  financeiras  para  a  aquisição  Dever  do  Poder
Público  A  impetrante  é  portadora  de  diabetes  mellitus,  problemas  cardiológicos,
oftalmológicos, hipertensão arterial e insuficiência renal, razão pela qual necessita dos
medicamentos denominados "Novomix 30", "Trayenta 5mg", fitas reagentes para glicemia
capilar, agulhas para caneta, "Benicar 40mg", "Burinax", " Nebilet 5mg", "Aldactone 25
MG", "Buferin 81 MG", "Crestor 10mg" e "Zétia" O artigo 196 da Constituição Federal, que
é norma de eficácia imediata, assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do
Estado É inadmissível o afastamento do dever de fornecer as substâncias postuladas sob
o fundamento de perversão da política pública e de que a prescrição foi subscrita por
médico particular Pedido inicial julgado procedente Confirmação da sentença Reexame
necessário  não  conhecido e  recurso  de  apelação não  provido.  (TJSP;  APL 0055634-
79.2012.8.26.0577; Ac. 7973400; São José dos Campos; Décima Segunda Câmara de
Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 22/10/2014; DJESP 26/11/2014) 

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  FORNECIMENTO
GRATUITO DOS MEDICAMENTOS INSULINA LANTUS E INSULINA APIDRA, ALÉM DE
TIRAS  REAGENTES  PARA  MEDIÇÃO  DE  GLICEMIA  CAPILAR.  PACIENTE
PORTADORA DE DIABETES MELITTUS TIPO 1 (CID 10 E10). RESPONSABILIDADE
DO PODER PÚBLICO. 1. De proêmio, anotou-se que a obrigação dos entes públicos com
relação  à  prestação  de  serviços  de  saúde  pública  (incluído  o  fornecimento  de
medicamentos essenciais) é comum, podendo ser demandada qualquer das esferas de
governo  (CF,  art.  198).  2.  A  necessidade/eficácia  dos  medicamentos  solicitados,  a
impossibilidade de utilização de outras drogas no combate aos efeitos da enfermidade, e
a impropriedade da política de saúde existente restam evidenciadas pela apreciação da
prescrição médica e do laudo médico acostados aos autos, subscritos pela dra. Geísa
Macedo  (crm  5943),  do  centro  médico  ponte  duchoa,  cujos  conteúdos  não  foram
contraditados pelo estado. 3. No plano de fundo, é patente a gravidade da doença que
aflige a paciente débora goggin dos Santos, pelo que o atendimento ao referido pleito é
indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana,
assegurados nos art.  5º  e 196 da Constituição Federal.  4.  Não se trata de prestação
jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau
apenas  determina  o  cumprimento  de  obrigação  já  adrede  imposta  pela  própria
Constituição da República. 5. Destarte, tem-se que é de ser mantida a multa diária fixada
pelo  juízo  de  primeiro  grau  (r$  1.000,00/dia  de  descumprimento),  posto  que  à  parte
apelada não interessa o recebimento da multa, mas sim o cumprimento efetivo, a tempo e
modo, da obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos medicamentos e insumos
solicitados,  sendo indispensável,  pois,  que o preceito  cominatório  seja suficiente para
desestimular um eventual inadimplemento. 6. Reexame necessário improvido, prejudicado
o apelo voluntário. (TJPE; Ap-RN 0020806-25.2011.8.17.0001; Rel. Des. Francisco José
dos Anjos Bandeira de Mello; Julg. 08/01/2015; DJEPE 16/01/2015)



No mesmo sentido posiciona-se, também, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 535 DO
CPC.  ARGÜIÇÃO  GENÉRICA.  SÚMULA  284/STF.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 273 DO CPC. SÚMULA
7/STJ. SUPOSTA AFRONTA A PRECEITO LEGAL. AUSÊNCIA
DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.
MEDICAMENTO OU CONGÊNERE. PESSOA DESPROVIDA
DE  RECURSOS  FINANCEIROS.  FORNECIMENTO
GRATUITO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DA UNIÃO,
ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS.
(...)
5.  A  Lei  8.080/90,  com  fundamento  na  Constituição  da
República, classifica a saúde como um direito de todos e dever
do Estado.
6.  É  obrigação  do  Estado  (União,  Estados-membros,
Distrito  Federal  e  Municípios)  assegurar  às  pessoas
desprovidas  de  recursos  financeiros  o  acesso  à
medicação ou congênere necessário à cura,  controle ou
abrandamento de suas enfermidades, sobretudo as mais
graves.
7.  Sendo o SUS composto  pela  União,  Estados-membros e
Municípios, é de reconhecer-se, em função da solidariedade, a
legitimidade passiva de quaisquer  deles  no pólo passivo da
demanda.
8. Recurso especial conhecido em parte e improvido.”2

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DIREITO  FUNDAMENTAL  À  VIDA  E  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAÇÃO.  CÂNCER.  DIGNIDADE
HUMANA.
1.   A ordem  constitucional  vigente,  em  seu  art.  196,
consagra o direito  à  saúde como dever  do Estado,  que
deverá,  por  meio  de  políticas  sociais  e  econômicas,
propiciar  aos  necessitados  não  "qualquer  tratamento",
mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar
ao  enfermo  maior  dignidade  e  menor  sofrimento.
Precedentes: RMS 17449/MG DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG,
DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002.
2.   In  casu,  a  impetrante  demonstrou  necessitar  de
medicamento  para  tratamento  de  câncer,  nos  termos  do
atestado  médico  acostado  às  fls.  11,  o  qual  prescreve  uso
interno de Agrilyb.
(...)
5. Recurso ordinário provido.”3

Por outro lado, o fato de a substância medicamentosa não constar da
listagem de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, é motivo insuficiente
para deixar de fornecê-la. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“O não  preenchimento  de  mera  formalidade  –  no  caso,
inclusão de medicamento em lista prévia – não pode, por

2 STJ - Resp 719716/SC - Rel. Min. Castro Meira. T2. DJ. 05.09.2005 
3(RMS 20.335/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 276)



si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a
portador  de  moléstia  gravíssima,  se  comprovada  a
respectiva  necessidade  e  receitada,  aquela,  por  médico
para tanto capacitado. Precedentes desta Corte.”4 

Ademais, é de se registrar que sendo a saúde um direito fundamental do
ser humano, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
não podendo ficar o fornecimento de medicamentos aos mais necessitados, restrito ao
que esteja figurando em uma simples Portaria.

Por  outro  lado,  merece  guarida  o  pleito  do  apelante  concernente  à
impossibilidade  de  condenação  do  Estado  da  Paraíba  em  honorários  sucumbenciais
quando a Defensoria Pública do Estado patrocina a causa de parte hipossuficiente.

No  entendimento  esposado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ocorre
confusão  entre  credor  e  devedor  quando  Defensoria  Pública  Estadual,  órgão  do
respectivo ente político, é beneficiário de condenação em honorários sucumbenciais em
face da Fazenda a que pertence. 

Nas palavras da eminente relatora, Ministra Eliana Calmon, "a defensoria
pública é órgão do estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais
decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por defensor público"
(REsp 596.836/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. P/acórdão Min. Luiz fux. CF. Informativo
de jurisprudência do STJ n. 205).

O tema inclusive foi  tema da edição da Súmula nº 421 do Tribunal da
Cidadania, que assim dispõe:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública  quando  ela  atua  contra  a  pessoa  jurídica  de
direito público à qual pertença.

Ademais,  ainda  que  a  Emenda  Constitucional  de  nº  45/2004  tenha
concedido à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, este fato,
por si só, não tem o condão de atribuir à Defensoria personalidade jurídica distinta do ente
federativo,  revelando  o  distanciamento  do  tema  referente  aos  aspectos  contábeis  e
orçamentários.

Conforme o entendimento esposado,  assim vem se pronunciando esta
Corte de Justiça:

AGRAVO  INTERNO  EM  REMESSA  NECESSÁRIA  E
APELAÇÃO CÍVEL (…) É indevida a condenação do estado em
verbas sucumbenciais, pois a agravada é patrocinada por um
centro  popular  de  assessoria  jurídica,  órgão  vinculado  ao
estado da Paraíba, exercendo a mesma competência funcional
da defensoria pública. Há, pois, confusão patrimonial entre as
partes  litigantes.  (TJPB;  AgRg  0064094-57.2012.815.2001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das
Neves do Egito de A. D. Ferreira; DJPB 05/11/2014; Pág. 24)

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.

4 STJ, Corte Especial, AgRg na STA 83-MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, j. 25/10/2004



CONDENAÇÃO  DA  IPMJP  EM  CUSTAS  PROCESSUAIS.
ENTIDADE  AUTÁRQUICA.  PRERROGATIVA  DE  FAZENDA
PÚBLICA.  ISENÇÃO  DE  CUSTAS  PREVISTA  PELA  LEI
ESTADUAL  5672/92.  EXCLUSÃO  DE  DESPESAS
PROCESSUAIS  E  VERBA  ADVOCATÍCIA.  PROMOVENTE
REPRESENTADA  POR  MEMBRO  DA  DEFEN-  SORIA
PÚBLICA  ESTADUAL.  PROVIMENTO  DO  APELO  E  DA
REMESSA. A Fazenda Pública,  vencida,  não está sujeita ao
pagamento  de  custas,  mas  fica  obrigada  a  ressarcir  o
pagamento das despesas feitas pela parte vencedora. (art. 29
da Lei nº 5672/92). “1. A defensoria pública é órgão do estado,
por  isso  não  pode  recolher  honorários  sucumbenciais
decorrentes  de  condenação  contra  a  fazenda  em  causa
patrocinada por  defensor  público.  Confusão.  2.  Aplicação do
art. 381 do Código Civil de 2002, correspondente ao art. 1.049
do Código Civil de 1916, no sentido de que há confusão entre a
pessoa do credor e a do devedor, posto que a Fazenda Pública
não  poderá  ser  reconhecida  como  obrigada  para  consigo
mesma. 3. Deveras, não altera o referido raciocínio o fato de a
Lei estadual instituir fundo financeiro especial, que possui entre
suas fontes de receita os recursos provenientes de honorários
advocatícios estabelecidos em favor da defensoria. (...) ” (resp
807.863/rj, relator ministro Luiz fux, DJ 1.8.2006). (TJPB; Rec.
0032390-31.2009.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 25/02/2014; Pág.
11)   

Dessa forma, merece ser reformada a decisão de 1º grau para excluir a
condenação em honorários advocatícios.

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art. 557, §1ª-
A5 do CPC, para dar provimento parcial à apelação e à remessa necessária apenas
para excluir do comando sentencial a condenação do promovido ao pagamento de
honorários  advocatícios,  ante  o  manifesto  confronto  com a  reiterada  jurisprudência
deste Tribunal, STJ e STF, fazendo prescindir de sua apreciação pelo órgão colegiado ,
mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada. 

P. I. 

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
      Relatora

G/5

5 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou 
de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)

§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso (...)


