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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

ACÓRDÃO

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO N. 0071134-90.2012.815.2001
ORIGEM: Juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Renan de Vasconcelos Neves
APELADA: Helena Lopes Barbosa
DEFENSORA: Maria Madalena Abrantes Silva

PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE.  NULIDADE DA SENTENÇA.  ALEGAÇÃO DE
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

- O Magistrado pode, ex officio, julgar o mérito de forma antecipada,
nos termos do art. 330, inciso  I, do CPC, quando a matéria for
unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova,
especialmente quando o feito estiver nutrido com os elementos
essenciais ao deslinde da causa, seja para acolher-se o pedido
exordial, seja para rejeitá-lo, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.

- Quanto à necessidade da produção de provas o Juiz tem o poder-
dever de rejeitar as provas desnecessárias e protelatórias, pois é do
seu livre  convencimento o deferimento de produção de quaisquer
provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.
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RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  APELADA  IDOSA  E  COM  SÉRIOS
PROBLEMAS  DE  SAÚDE.  TRATAMENTO  CONTÍNUO  E
INDISPENSÁVEL.  LAUDO  MÉDICO.  COMPROVAÇÃO.  DIREITO
FUNDAMENTAL  À  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DOS  FÁRMACOS.
OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  196  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  SUBSTITUIÇÃO  DOS  MEDICAMENTOS
POR  OUTROS  JÁ  DISPONIBILIZADOS  PELO  ESTADO.
POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  POSSUAM  A  MESMA  EFICÁCIA.
PROVIMENTO PARCIAL. 

- “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.”
(artigo 196 da Constituição Federal de 1988).

- É admissível  que  o  Estado  forneça  a  medicação  menos
onerosa  -  desde  que  possua  a  mesma  eficácia  do  que  fora
prescrita àquele que dela precisa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar  provimento
parcial a ambos os recursos.

Trata-se de remessa  necessária  e  apelação cível interposta pelo
ESTADO DA PARAÍBA contra sentença (f. 52/55) proferida pelo Juízo de Direito
da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação de obrigação
de fazer c/c antecipação de tutela promovida por HELENA LOPES BARBOSA,
julgou procedente o pedido exordial, para determinar que o apelante forneça à
autora,  os  medicamentos,  de  forma  gratuita,  pelo  tempo  e  na  quantidade
defenidos prescritos pelo profissional médico, ratificando a medida antecipatória
da tutela (f. 16/18).

O apelante, nas razões recursais de f. 57/60, aduz, em preliminar, a
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nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, pois o juiz  a quo
julgou antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de realização de perícia.
Por fim, pede a substituição dos medicamentos pleiteados na exordial por outro
de mesma eficácia e menos oneroso ao erário.

Intimado para apresentar contrarrazões, a apelada, às f. 63/65,
rebateu os termos do apelo, rogando pela manutenção da sentença.

Neste grau de jurisdição, instada a manifestar-se, a  douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (f. 71/76).

Os  recursos,  inicialmente,  tiveram  seu  seguimento  negado  com
arrimo no art. 557 do CPC (f. 78/85). Contra essa decisão foi interposto agravo
interno (f. 87/94), que foi julgado prejudicado e reconsiderada a decisão para
levar os recursos a este órgão Colegiado (f. 97/98). 

É o relatório.

VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora 

O caso dos autos discute a obrigação do Estado da Paraíba de
fornecer os remédios DIOVANTRIPLO, ANCORON 200 MG, VASOGARD 100 MG,
DAFLON, SIVASTATINA 40 MG, bem como FRALDAS GERIÁTRICAS,  conforme
prescrição médica de f. 11/12, pois a autora/apelada, maior de 80 anos (RG -
f.  14),  não  tem  condições  financeiras  para  arcar  com  os  custos  desses
medicamentos. 

Antes  de  adentrar  no  mérito  recursal,  é  necessário  analisar  a
preliminar de nulidade da decisão, argumentando o apelante que houve
cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois o Magistrado a
quo julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido de realização de
perícia pelo Estado. 

Quanto à necessidade da produção de provas o Juiz tem o poder-
dever de rejeitar as provas desnecessárias e protelatórias, pois é do seu livre
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convencimento o deferimento de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes ao julgamento da lide.

A antecipação do julgamento não constitui, de forma alguma,
desrespeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
especialmente quando o julgador constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o deslinde da causa, o que, no caso em tela, é indiscutível,
uma vez que a questão não necessita de dilação probatória em audiência,
sendo suficientes as provas documentais.

Sabe-se que o Juiz detém a prerrogativa para indeferir pedido de
dilação probatória que tenha por objetivo causar desordem processual. Tal
atuação não caracteriza cerceamento de defesa, mas, de modo contrário, atua
em harmonia com o princípio da celeridade processual, que hoje tem status
constitucional (art. 5º, LXXVIII da Lei Maior).

Então, estando clara a desnecessidade de produção de provas em
audiência, não causando isso qualquer prejuízo às partes, de  modo  que  é
acertada a decisão do juiz de proferir o julgamento antecipado da lide.

Destaco, a seguir, algumas decisões do STJ nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.I  Não
implica nulidade do processo a ausência de realização de audiência de
conciliação se houve o julgamento antecipado da lide. Presentes as
condições para tanto, é dever do juiz conhecer diretamente do pedido (art.
330).1

O julgamento antecipado da lide (art. 330, I CPC) não implica cerceamento
de defesa se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto
conspira a favor do princípio da celeridade.2

1 AgRg no AG 481607/DF – 3ª Turma – Relator Ministro Antonio de Pádua Ribeiro – DJ 12.04.2005 p. 205

2 STJ - Resp 436232 – Relator: Ministro Luiz Fux – Primeira Turma – Publicação: DJ 10.03.2003.
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Assim, estou persuadida de que houve o cumprimento do princípio
da celeridade processual, exigência constitucional, de modo que não há que se
falar em nulidade da decisão por suposto cerceamento de defesa ou violação ao
devido processo legal. 

Então, rejeito a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

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 Estado da Paraíba, quando demandado, tem a
obrigação de fornecer medicamentos aos carentes, aos necessitados 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 atendimento do pleito, pois, como um direito de segunda
geração, não se exige a inércia do Estado, mas uma atividade positiva, a fim de
garantir-se sua efetivação.

A esse respeito, assim já decidiu o Tribunal de Justiça de
Pernambuco, verbis:

SAÚDE PÚBLICA. PROTEÇÃO. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. DEVER DO
ESTADO. É dever do poder público, em qualquer uma de suas esferas
(federal, estadual ou municipal) velar pela proteção da saúde dos seus
cidadãos. E a necessidade de proteger-se a saúde e a vida, como exigência
que emerge dos princípios fundamentais em que repousa o próprio direito
natural, se sobrepõe a qualquer outro interesse, ainda que se ache este
tutelado pela lei ou pelo contrato. Precedentes jurisprudenciais.
Descabimento da alegação de que a questão exige dilação probatória.
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Agravo improvido. Votação indiscrepante.3

O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, inclusive com base em
precedentes do STF, assim se posicionou:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (RILUZOL/RILUTEK)
POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE:
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - ELA. PROTEÇÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA (ART. 5º, CAPUT, CF/88) E DIREITO À
SAÚDE (ARTS. 6º E 196, CF/88). ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA
NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA. (…)
2 - É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o
direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da
República nos artigos 6º e 196. 3 - Diante da negativa/omissão do Estado
em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a
compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência
vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os
necessitados podem alcançar o benefício almejado (STF, AG nº
238.328/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 11/05/99; STJ, REsp nº
249.026/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 26/06/2000).4

Desse modo, resta configurada a necessidade de a promovente ter
seu pleito atendido, uma vez que é assegurado tanto pela Constituição Federal,
quanto pela legislação infraconstitucional. Portanto, não há como ser negada a
pretensão do cumprimento da referida prestação pelo Estado.

O  apelante  reitera  que,  em  sendo  confirmada  a  sentença,  sua
condenação acarreta evidente lesão ao erário, representando vultoso prejuízo
aos  cofres  públicos,  eis  que,  sem  a  devida  previsão  orçamentária,  vê-se

3  TJPE - AgRg 84901-2/01 – Relator: Des. Márcio Xavier – Publicação: DJPE 17.10.2002.
4 STJ - MS 11183/PR - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 1999/0083884-0 – Relator: Min. José Delgado.
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obrigado a arcar com o custo do remédio,  cujo fornecimento não é de sua
competência, haja vista que nem sequer está incluído entre os excepcionais, de
alto custo.

In casu, trata-se de uma vida humana e se discute a obrigação do
Estado da Paraíba em fornecer os medicamentos prescritos para a promovente,
destinado à  recuperação  de  sua  saúde,  visto  que a  mesma não dispõe  de
recursos financeiros suficientes para aquisição das medicações referidas.

No  que  se  refere  à  universalidade  da  cobertura,  no  âmbito
infraconstitucional, a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao regular o
Sistema Único de Saúde, estabelece, no seu art. 6º, que "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".
(Grifo não constante no original). 

Eis jurisprudência pátria a respeito do assunto:

DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO A PESSOA NECESSITADA. DIREITO DO CIDADÃO E DEVER
DO ESTADO.  Responsabilidade pela saúde pública compartilhada entre a
União, os Estados e municípios, podendo ser acionado qualquer um deles,
em conjunto ou separadamente. 5

SAÚDE PÚBLICA. PROTEÇÃO. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL. DEVER DO
ESTADO.  É  dever  do poder  público,  em qualquer  uma de suas esferas
(federal,  estadual  ou municipal)  velar  pela proteção da saúde dos seus
cidadãos. E a necessidade de proteger-se a saúde e a vida, como exigência
que emerge dos princípios fundamentais em que repousa o próprio direito
natural, se sobrepõe a qualquer outro interesse, ainda que se ache este
tutelado  pela  lei  ou  pelo  contrato.  Precedentes  jurisprudenciais.
Descabimento  da  alegação  de  que  a  questão  exige  dilação  probatória.

5 TJRS, AGI 70003959285, 3ª C.Cív., Rel. Des. Luiz Ari Azambuja Ramos, J. 02.05.2002.
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Agravo improvido. Votação indiscrepante. 6

Não se pode olvidar também que as regras constitucionais não são
meros ideais, mas normas programáticas e, como tais, devem ser postas em
prática  por  meio de programas que reflitam os  anseios da Carta  Magna.  O
Judiciário pode intervir na formulação das políticas públicas para assegurar a
garantia do mínimo existencial, a menor porção necessária para manter-se a
dignidade humana através das prestações estatais.

Portanto,  o direito  da apelada de receber  a medicação objeto do
pleito  exordial  encontra  respaldo  nos  dispositivos  citados,  não  cabendo  ao
Estado  da  Paraíba  suprimi-lo  com argumentações  inócuas  e  desprovidas  de
qualquer sustentáculo legal.

Quanto  ao  pedido  do  apelante  para  fornecer  remédios
genéricos, não  há  qualquer  oposição,  desde  que  a  medicação  substituta
possua o mesmo princípio ativo e a mesma eficácia dos fármacos  que foram
indicados pelo médico que assiste a paciente.

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO -
IRRESIGNAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SUBSTITUIÇÃO DO
MEDICAMENTO PLEITEADO POR GENÉRICO OU SIMILAR QUE PRODUZA O
MESMO EFEITO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO. -
Assim,  ao  Estado  deve  ser  garantida  a  possibilidade  de  substituir  o
medicamento por genérico, de mesmo princípio ativo; ou por outro que o
Estado já forneça, desde que autorizado pelo médico e não comprometa o
tratamento da autora.7

Isso posto, rejeito a  preliminar de cerceamento de defesa e, no

6 TJPE, AgRg 84901- 2/01, Rel. Des. Márcio Xavier, DJPE 17.10.2002.
7 TJPB, AGRAVO INTERNO N. 001.2012.000305-6/001, 3ª C.Cív., Rel. Wolfran da Cunha Ramos, DJPB 13/03/2013.
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mérito,  dou provimento parcial  à remessa oficial  e à apelação cível,
apenas  para  assegurar  ao  Estado  da  Paraíba  o  direito  de  substituir  os
medicamentos  por  outros  menos  onerosos,  desde  que  possuam  o  mesmo
princípio ativo e a mesma eficácia dos que foram indicadas pelo médico que
assiste a paciente, ora apelada.

É como voto. 

Presidiu a Sessão ESTA RELATORA,  que participou do julgamento
com os Excelentíssimos Doutores ALUÍZIO BEZERRA FILHO (Juiz de Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS) e GUSTAVO LEITE
URQUIZA (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena, em substituição ao
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor FRANCISCO
SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 16 de dezembro
de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
       Relatora
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