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Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002388-45.2014.815.0371
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR:  Juiz  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: Município de Sousa 
ADVOGADO: Cleonerubens Lopes Nogueira

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO
DE  LIMINAR. DIREITO  À  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO  A  PESSOA  CARENTE.  INDEFERIMENTO  DA
PETIÇÃO  INICIAL.  EXTINÇÃO  QUE  DEVE  SER  AFASTADA.
POSICIONAMENTO  CONSOLIDADO  NOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES.  HIPÓTESE  DO  ART.  557,  §  1º-A  DO  CPC.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO. 

- A via mandamental não comporta dilação probatória, porém,
na  espécie,  mostra-se  desnecessária  a  sua  produção,
conquanto  a  gravidade  da  doença  e  a  necessidade  do
medicamento buscado configuram fatos incontroversos.

- STJ: “(...) uma simples restrição contida em norma de inferior
hierarquia (Portaria/MS nº 863/02) não pode fazer tabula rasa
do direito constitucional à saúde e à vida”. (ROMS nº 17.903 -
MG, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em
10/08/2004).

Vistos etc. 
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O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA  interpôs
apelação contra sentença (f. 55/58) do Juízo da 5ª Vara da Comarca de
Sousa,  que  julgou  extinto,  sem apreciação  do  mérito,  o  mandado  de
segurança  impetrado contra o MUNICÍPIO DE SOUSA, o qual buscava o
fornecimento gratuito  do medicamento  Replena (200ml),  em favor  de
Severina Adelice da Cruz (substituída processual), maior de 70 anos,
que sofre de Insuficiência Renal (CID 10 N 18).

A sentença (f. 55/58), indeferiu a inicial, com base no art. 267,
incisos I e VI do CPC, por entender inadequada a medida judicial adotada
e que caberia à paciente demonstrar a ineficácia do remédio fornecido
pelo SUS, mormente a inexistência de direito líquido e certo.

Nas razões recursais (f. 59/67), o apelante pede a anulação da
sentença,  alegando as  seguintes  questões: a)  existência  de prova pré-
constituída; b) busca prévia à rede pública, mesmo sendo desnecessário o
esgotamento da via administrativa; c) não constituir óbice ao fornecimento
do medicamento o fato de não constar na lista do SUS.

Não houve contrarrazões (f. 69v).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (f.
73/77).

É o relatório.

DECIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, dispõe que “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.”

Sendo assim, o Município de Sousa, quando demandado, tem a
obrigação de fornecer medicamentos de forma gratuita às pessoas que
não têm condições financeiras de suprir o tratamento adequado. Se não o
faz,  ofende  a  disposição  constante  da  norma  supracitada,  gerando  o
direito de buscar no Judiciário o recebimento dos remédios necessários,
pois, como um direito de segunda geração, não se  admite a inércia do
Estado, mas uma atividade positiva, a fim de garantir sua efetivação.

Quanto à inaptidão da via eleita, não há maiores discussões a
fazer, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, in verbis:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE DIETA
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NUTRICIONAL  ENTERAL  ISOSOURCE  OU  SIMILAR.  INICIAL
INDEFERIDA LIMINARMENTE. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE
ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1.  A  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Rondônia,  atuando  como
Curadora Especial de pessoa então enferma, impetrou mandado de
segurança  com  o  propósito  de  obter  em  favor  da  curatelada  o
fornecimento mensal, ininterruptamente, dos alimentos especiais de
que necessita.
2. O Secretário de Estado da Saúde de Rondônia tem legitimidade
passiva para responder ao mandado de segurança como autoridade
coatora. Precedentes.
3.  Elementos constantes dos autos suficientes para revelar,
em princípio, a presença de prova pré-constituída e viabilizar
o  processamento  normal  do  mandado  de  segurança  na
origem.
4. Recurso ordinário provido em parte.1

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
PRELIMINAR.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  NECESSIDADE  DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  DESCABIMENTO.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO  DO  JUIZ.  ACERVO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE  PARA  EMISSÃO  DE  JUÍZO  SOBRE  A  PRETENSÃO
JURISDICIONAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  INDEFERIMENTO  DA
AUTORIDADE  COATORA.  PATOLOGIA  GRAVE.  LAUDO  MÉDICO.
COMPROVAÇÃO  DA  DOENÇA.  NECESSIDADE  DE  TRATAMENTO
ADEQUADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 196. DIREITO
DE  RECEBER  A  TERAPIA  RECEITADA  PELO  MÉDICO.  DEVER  DO
PODER  PÚBLICO.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  EXISTÊNCIA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. - O mandado de segurança é remédio
processual destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades
públicas, protegendo o direito individual do cidadão diante do poder
por elas exercido.  -  Remanesce no ordenamento jurídico pátrio,  o
princípio do livre convencimento motivado, o qual faculta ao julgador
indeferir provas que considere inúteis ou desnecessárias, desde que
entenda  suficientes  para  seu  conhecimento  as  já  produzidas  ou
deferidas, sem que tal proceder implique em cerceamento do direito
de  defesa.  -  Não  merece  prosperar  a  preliminar  de
inadequação da via eleita, pois a documentação acostada aos
autos revela-se hígida a demonstrar o direito da impetrante a
prestação jurisdicional perseguida no writ. - Direito emanado
diretamente de norma constitucional autoaplicável, como é o caso do
direito à saúde, independe de previsão orçamentária, sendo que o
desatendimento  ou  atendimento  de  modo  a  não  garantir  o
fornecimento  de  medicamentos  viola  conjunto  de  normas
constitucionais e infraconstitucionais. -  Havendo direito líquido e

1 STJ,  RMS nº 42.456/RO, Relator: Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Data de Julgamento: 18.06.2013,
Data de Publicação 28.06.2013.
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certo  da  impetrante,  devidamente  comprovado  nos  autos,
deve-se conceder a segurança. VISTOS, relatados e discutidos os
presentes autos.  ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a
preliminar e no mérito, conceder a segurança.2

In casu, o impetrante colacionou, dentre outros documentos,
laudo médico de profissional  credenciado pelo SUS (f. 13 e 32), hábil a
comprovar prova pré-constituída de liquidez e certeza para obtenção do
medicamento.

Nesta senda, por debater-se nos autos o  direito à saúde, e
restando  incontroversa  a  gravidade  da  doença  (insuficiência  renal),  a
necessidade do medicamento, a hipossuficiência financeira da paciente (f.
22), bem como o fato de tratar-se de pessoa idosa (mais de 70 anos, f.
21), há de prevalecer a urgência na pretensão, devendo ser afastado o
rigor formal relativo ao processo judicial.

De igual modo, também deve ser afastada a necessidade de
esgotamento da via administrativa, pois, muito embora a paciente o tenha
feito (f. 13/32), resta pacífico nos Tribunais Superiores a dispensa desse
procedimento. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA. DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  HEPATITE  C.  PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. LAUDO EMITIDO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO PELO
SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  (SUS). EXAMES  REALIZADOS  EM
HOSPITAL  ESTADUAL.  PROTOCOLO  CLÍNICO  E  DIRETRIZES
TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
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. [...]
4.  Last  but  not  least,  a alegação  de  que  o  impetrante  não
demonstrou a negativa de fornecimento do medicamento por
parte  da  autoridade,  reputada  coatora,  bem  como  o
desrespeito  ao  prévio  procedimento  administrativo,  de
observância  geral,  não  obsta  o  deferimento  do  pedido  de
fornecimento dos medicamentos pretendidos, por isso que o
sopesamento  dos  valores  em  jogo  impede  que  normas
burocráticas  sejam  erigidas  como  óbice  à  obtenção  de
tratamento  adequado  e  digno  por  parte  de  cidadão

2 Mandado  de  Segurança  Nº  2004811-87.2014.815.0000,  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  Relator:
Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nobrega  Coutinho,  Data  de  Julgamento:  30.04.2014,  Data  de
Publicação: 08.05.2014.
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hipossuficiente.
5. Sob esse enfoque manifestou-se o Ministério Público Federal:"(...)
Não se mostra  razoável  que  a  ausência  de pedido  administrativo,
supostamente necessário  à  dispensação do medicamento  em tela,
impeça o fornecimento da droga prescrita.  A morosidade do trâmite
burocrático não pode sobrepor-se ao direito à vida do impetrante,
cujo risco de perecimento levou à concessão da medida liminar às
fls.79 [...]" fl. 312.
6.  In  casu,  a  recusa  de  fornecimento  do  medicamento
pleiteado pelo impetrante, ora Recorrente razão de o mesmo ser
portador de vírus com genótipo 3a, quando a Portaria nº 863/2002
do Ministério da Saúde, a qual institui Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas, exigir que o medicamento seja fornecido apenas para
portadores  de  vírus  hepatite  C  do  genotipo  1,  revela-se
desarrazoada, mercê de contrariar relatório médico acostado
às fl. 27.
7. Ademais, o fato de o relatório e a receita médica terem emanado
de médico não credenciado pelo SUS não os invalida para fins de
obtenção do medicamento prescrito na rede pública, máxime porque
a  enfermidade  do  impetrante  foi  identificada  em outros  laudos  e
exames  médicos  acostados  aos  autos  (fls.  26/33),  dentre  eles,  o
exame "pesquisa qualitativa para vírus da Hepatite C (HCV)" realizado
pelo Laboratório Central do Estado, vinculado à Secretaria Estadual
de Saúde do Estado do Paraná, o qual obteve o resultado "positivo
para detecção do RNA do Vírus do HCV" (fl. 26).
8. Recurso Ordinário provido, para conceder a segurança pleiteada na
inicial, prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso
(fls.  261/262),  em  razão  do  julgamento  do  mérito  recursal  e
respectivo provimento.3

Cabe  ressaltar,  de  outro  lado,  quanto  à  discussão  sobre  a
necessidade de constar o medicamento na listagem do SUS, bem como de
demonstrar a ineficácia dos medicamentos de dispensação, que o Superior
Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento
que torna inacolhível a pretensão deduzida. Vejamos:

(...)  uma  simples  restrição  contida  em  norma  de  inferior
hierarquia (Portaria/MS nº 863/02) não pode fazer  tabula
rasa do direito constitucional à saúde e à vida.4

Trata-se  de  recurso  extraordinário  interposto  contra  acórdão  do
Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  assim  do:  PROCESSUAL
CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUS. FORNECIMENTO
DE  REMÉDIO.  CÂNCER.  PESSOA  NECESSITADA.  LEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. Legitimidade

3 STJ, RMS nº 24197, Relator: Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 04.05.2010, Data de
Publicação: 24.08.2010.
4 ROMS nº 17.903 - MG, Relator: Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgado em 10/08/2004.
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passiva da União. STF RE-AgR 271286 e STJ  RESP 212.346. 2.  A
saúde é direito de todos e dever do Estado, nas três esferas políticas,
mediante ações que visem à redução dos riscos de doenças e de
outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário aos serviços, dentre eles o fornecimento
de produtos farmacêuticos, tudo para a sua promoção, proteção e
recuperação.  3.  O simples fato de o medicamento não estar
incluído  em  lista  de  fornecimento,  ou  mesmo  regras  de
direito orçamentário e/ou financeiro não podem se contrapor
ao direito à saúde que, in casu, ante o grau da enfermidade,
converte-se  no  próprio  direito  à  vida.  4.  Precedentes  dos
Tribunais, inclusive do STF. […] 5. Apelos e remessa oficial não
providos. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III,
a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts.
2º;  e  198;  ambos  da  Constituição.  De  início,  ressalta-se  que  o
acordão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que constitui obrigação solidária dos
entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e
de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
Diante disso, é a União assim como os Estados, os municípios e o
Distrito Federal, parte legítima para figurar no polo passivo de ações
voltadas a esse fim. Nessa linha, veja-se a ementa da SS 3.355-AgR,
julgada  sob a  relatoria  do  Ministro  Gilmar  Mendes:  Suspensão de
Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais
sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de
Saúde  -  SUS.  Políticas  públicas.  Judicialização  do  direito  à  saúde.
Separação  de  poderes.Parâmetros  para  solução  judicial  dos  casos
concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária
dos  entes  da  Federação  em  matéria  de  saúde.  Fornecimento  de
medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA.
Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à
segurança  públicas.  Possibilidade  de  ocorrência  de  dano  inverso.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  Nesse  sentido:  RE
627.411-AgR,  Rel.ª  Min.ª  Rosa  Weber;  AI  808.059-AgR,  Rel.  Min.
Ricardo Lewandowski;  STA 175-AgR,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes.  No
mais, o recurso deve ser admitido, tendo em conta que o Supremo
Tribunal  Federal  já  reconheceu  a  existência  de  repercussão  geral
relativa à controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público
fornecer  medicamento  de  alto  custo  (RE  566.471,Rel.  Min.  Marco
Aurélio). Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único,
do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que
sejam observadas as disposições do art. 543-B do CPC. 5

Trata-se de agravo manejado contra decisão que não admitiu recurso
especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de

5 STF, RE nº 772718, Relator: Ministro Roberto Barroso, Data de Julgamento: 23.04.2014, Data de Publicação:
05.05.2014.
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Pernambuco, assim ementado (fls. 104/106): DIREITOS HUMANOS.
DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PORTADORA  DE  HIPERPARATIREOIDISMO
SECUNDÁRIO À INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA - IRC. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO
CONHECIDA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO
MANDAMENTAL.  INACOLHIDA.  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE
CINACALCETE (MIMPARA).  MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO
SUS. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO
DA SEGURANÇA POR UNANIMIDADE.  NEGATIVA DE PROVIMENTO
AO  AGRAVO  REGIMENTAL.  -  Trata-se  de  Mandado  de  Segurança
através do qual a impetrante busca obter o fornecimento gratuito do
medicamento  CINACALCETE  (MIMPARA  (r)).  (...)  -  VOTO
PRELIMINAR  -  DA  AUSÊNCIA  DE  DIREITO LÍQUIDO E  CERTO.  O
impetrado  alega  que  a  impetrante  não  logrou  comprovar  que  o
medicamento pleiteado seja o único eficaz para seu tratamento, em
detrimento dos medicamentos fornecidos pelo Estado, por meio de
programas do SUS para tratamento de sua enfermidade. Ocorre que,
por  se  reportar  tal  preliminar  a  um  dos  requisitos  da  ação
mandamental, tenho que a matéria questionada se confunde com o
próprio mérito do Writ, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento
da presente preliminar. VOTO PRELIMINAR - DA IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA  DA  AÇÃO  MANDAMENTAL.  O  impetrado  alega  que  a
pretensão da impetrante em requerer medicamento, por ser medida
de ordem administrativa, não pode ser deferida pelo Poder Judiciário,
sob pena de estar o órgão julgador se substituindo ao administrador
e  ofendendo,  de  forma  expressa,  o  princípio  constitucional  da
separação  dos  Poderes  (art.  2º  CF/88).  No  entanto,  a  CF/88
estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito" (CF, art. 5º, inciso XXXV). [...] - VOTO
MÉRITO.  Não  obstante  o  parecer  técnico  trazido  pelo  Estado  (fls.
65/66),  dando  conta  de  que  o  medicamento  pleiteado  não  se
encontra contemplado em listagens oficiais do SUS, tal alegação não
se sustenta. - Isso porque  cumpre ao médico a prescrição do
tratamento  que  entenda  mais  propício,  aí  inseridos  os
medicamentos e insumos, de acordo com as particularidades
do  quadro  clínico  de  cada  enfermo.  -  Nesta  toada,  o
Judiciário não pode se olvidar de que a indicação do tipo de
medicamento  a  ser  utilizado  pelo  paciente  compete  ao
médico responsável por ele. A demonstração da eficácia de
um tratamento ou de uma terapia é de responsabilidade do
profissional de saúde, indivíduo credenciado para tal mister,
e que emprega todos os esforços para alcançar a melhora do
quadro clínico do paciente, e quiçá a sua cura. […] Ademais, no
presente caso, o recurso especial não impugnou fundamento basilar
que ampara o acórdão recorrido, qual seja, de que o impetrante tem
limitações  ao  uso  do  fármaco  disponibilizado  pelo  SUS  (fl.  108),
esbarrando,  pois,  no  obstáculo  da  Súmula  283/STF,  que  assim
dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
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não  abrange  todos  eles.".  A  respeito  do  tema:  AgRg  no  REsp
1.326.913/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
4/2/2013; EDcl no AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques,  Segunda  Turma,  DJe  9/3/2012.  Ante  o  exposto,  nego
provimento ao agravo. 6 

A matéria encontra-se pacificada em nosso Tribunal de Justiça
da Paraíba:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  LEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. POSTULADO DA “RESERVA DO POSSÍVEL”. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA PELO ESTADO.
INAPLICABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  RECEITA  ORÇAMENTÁRIA.
ESCUSA  DESARRAZOADA.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DO
FORNECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS. “(...) 3. O
direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que
legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido.
4. O Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para
figurar  no  polo  passivo  nas  demandas  cuja  pretensão  é  o
fornecimento  de medicamentos imprescindíveis  à saúde de pessoa
carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles.
Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p.
296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp
656979 / RS, DJ 07.03.2005. (¡K) 8. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/10/ 2008, DJe 03/11/2008). Não prospera a alegação
de inexistência de previsão orçamentária, dado que é a própria Carta
Constitucional que impõe o dever de proceder à reserva de verbas
públicas para atender a demanda referente à saúde da população,
descabendo  sustentar  a  ausência  de  destinação  de  recursos  para
fugir  à  responsabilidade  constitucionalmente  estabelecida.  A
Portaria 1.318/2002 do Ministério da Saúde, que estabelece
a listagem de medicamentos excepcionais a serem fornecidos
gratuitamente  pelo  Poder  Público,  não  tem  o  condão  de
restringir  uma norma de cunho constitucional que, por ser
veiculadora  de  direito  fundamental,  deve  ser  interpretada
com  a  amplitude  necessária  a  dar  eficácia  aos  preceitos
constitucionais. Vistos, etc.(...) A par dessas considerações, com
fulcro no art. 557, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO E
À REMESSA NECESSÁRIA.7

Destaque-se,  ainda,  que  o  não  preenchimento  de  mera
formalidade, inclusão de medicamento em lista prévia, não pode, por si

6 STJ,  AREsp  nº  598126,  Relator:  Ministro  Sérgio  Kukina,  julgado  em  17.10.2014,  Data  de  Publicação:
22.10.2014.
7 Remessa Necessária e Apelação Cível Nº 0023292-41.2010.815.0011, Tribunal de Justiça da Paraíba, Relatora:
Juíza Convocada Vanda Elizabeth Marinho, Data de Publicação: 13.06.2014.

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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só, obstacular o fornecimento gratuito do fármaco à portadora de moléstia
grave, em virtude da garantia constitucional do direito à saúde. Assim, o
Judiciário não pode se olvidar de que a indicação do tipo de medicamento
a ser utilizado pelo paciente compete ao médico por ele responsável.

Isso posto, sem maiores delongas, porquanto já pacificada a
matéria nesta Corte e nos Tribunais Superiores, dou provimento  ao
recurso apelatório, com supedâneo no art. 557, 1º-A do CPC, para que
a autoridade coatora forneça o medicamento REPLENA 200ml, nos termos
como pleiteado na petição inicial e enquanto for necessário ao tratamento
da paciente. 

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 11 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator


