
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0037524-39.2009.815.2001.
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Estado da Paraíba.
Procurador : Gustavo Nunes Mesquita.
Apelado : Pedro Alves Barbosa.
Defensora : Nadja Soares Baía.

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO POR
AUSÊNCIA  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
AFASTAMENTO  DA  MATÉRIA
PREAMBULAR.  POSSIBILIDADE  DE
JULGAMENTO  ANTECIPADO.  PROVAS
SUFICIENTES  PARA  O  DESLINDE  DA
QUESTÃO.  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.ALEGAÇÃO  DE  POSSIBILIDADE
DE  SUBSTITUIÇÃO  DO  TRATAMENTO
PLEITEADO  POR  OUTRO
DISPONIBILIZADO PELA REDE ESTADUAL
E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA INEFICÁCIA  DA MEDICAMENTAÇÃO
OFERTADA  PELO  PODER  PÚBLICO.
RESTRIÇÃO  INDEVIDA  A  DIREITO
FUNDAMENTAL.  POSSIBILIDADE  DA
SUBSTITUIÇÃO  DO MEDICAMENTO TÃO-
SOMENTE  POR  SIMILAR/GENÉRICO
REGISTRADO NA ANVISA E DE ACORDO
COM  A  NOVA  PRESCRIÇÃO  MÉDICA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  Encontrando-se  o  juiz  singular  pronto  para
proferir o julgamento, diante da liberdade que lhe
conferida pela lei para apreciar as provas dos autos
e  formar  seu  convencimento,  poderá  ele  julgar
antecipadamente a lide.
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-  O  direito  fundamental  à  saúde,  uma  vez
manifestada a necessidade de uso de medicamento
consoante prescrição médica, não pode ser obstado
por atos administrativos restritivos, a exemplo da
confecção do rol de medicamentos ofertados pelo
Poder Público.

- Constatada a imperiosa necessidade da aquisição
da medicação para o paciente, que não pode custeá-
lo  sem  privação  dos  recursos  indispensáveis  ao
próprio  sustento  e  de  sua  família,  bem  como  a
responsabilidade  do  ente  demandado  em  seu
fornecimento, não há argumentos capazes de retirar
do demandante, ora apelado, o direito de buscar do
Poder  Público  a  concretização  da  garantia
constitucional do acesso à saúde, em consonância
com o que prescreve o art. 196 da Carta Magna.

-  Não  tendo  o  ente  recorrente  indicado  outro
suposto  procedimento  igualmente  eficaz,  não  há
que  se  falar  em  substituição  do  tratamento,
constituindo-se  o  receituário  anexado  em  prova
suficiente  para  o  fim  de  atestar  a  patologia  do
recorrido  e  o  respectivo  medicamento,  não
necessitando  comprovar  a  ineficácia  dos
tratamentos públicos ofertados.

- É possível o fornecimento de remédio genérico,
devidamente  registrado  junto  à  ANVISA,  com  a
condicionante  de  se  demonstrar  cabalmente  a
mesma eficácia do fármaco a que foi condenado o
ente  público,  através  de  uma  nova  prescrição
médica.  Precedentes  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, rejeitar a preliminar à unanimidade. No mérito, por igual
votação, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Estado  da
Paraíba contra sentença (fls. 45/50) que, nos autos da “Ação Ordinária de
Obrigação  de  Fazer  c/c  pedido  de  tutela  antecipada”  intentada  por
Pedro Alves Barbosa em face do ora apelante, julgou procedente o pedido
inicial para fornecimento de medicamento, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 196 da CF,
JULGO  PROCEDENTE  A  AÇÃO  proposta  por
PEDRO ALVES BARBOSA, contra o ESTADO DA
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PARAÍBA,  ratificando  a  antecipação  dos  efeitos
da tutela em todos os seus termos, para determinar
que  este  proceda  ao  fornecimento  contínuo  e
gratuito da medicação prescrita para o autor de
acordo com o documento de fls. 11.” (fls. 50)

Em  suas  razões  (fls.  52/60),  o  recorrente  sustenta,
preliminarmente, o cerceamento do seu direito de defesa, “pois não lhe foi
facultada  a  possibilidade  de  nomear  médico  perito  para  avaliação  do
quadro clínico do autor, assim como, a análise do medicamento mais eficaz
para o tratamento e menos oneroso para o erário público”, destacando a
necessidade  da  observância  do  princípio  da  cooperação  e  do  devido
processo legal.

Por  fim,  defende  a  possibilidade  de  substituição  do
tratamento médico pleiteado por outro já disponibilizado pelo Estado, a ser
confirmada  através  de  perícia  médica  mediante  o  devido  diagnóstico  do
quadro clínico do apelado.

Sob esses fundamentos, requer o provimento recursal para:

“a) declarar a nulidade da sentença de 1º grau,
determinando-lhe a cassação por ter malferido o
direito de defesa do Estado e o devido processo
legal, em virtude dos motivos expostos; 
b)  ad  argumentandum,  pede-se  a  reforma  da
sentença  em  virtude  dos  erros  in  iudicando
postulados, conforme exposto.” (fls. 60).

Intimada  para  apresentar  contrarrazões,  a  parte  apelada
deixou transcorrer in albis o prazo recursal (fls. 63).

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  lavra  da  Dr.
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho,  promotor  de  justiça
convocado, manifestou-se  pelo provimento parcial  da  apelação,  “apenas
para o fim de possibilitar a substituição do medicamento requerido por
outro  genérico,  desde  que  possua  o  mesmo  princípio  ativo  e  produza
idênticos efeitos.” (fls. 69/77)

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  processuais  de  admissibilidade
recursal, passo à análise meritória.

Conforme se observa dos autos, o promovente, ora recorrido,
é  acometido de  “Linfoma Não-Hodgkin,  doença que tem como terapia
tratamento quimioterápico, sendo necessário para o êxito deste, o uso da
medicação MABTHERA, na dose de 375 mg/m2, em ampolas de 50mg/ml
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com 10 ml a cada 21 dias por oito ciclos”, conforme prescrição médica (fls.
03/04).

Todavia,  em virtude de não dispor  de recursos financeiros
para a aquisição do medicamento que lhe foi prescrito, o autor propôs a
presente demanda com o objetivo de obtenção do fármaco em disceptação.

Pois  bem,  compulsando-se  atentamente  os  argumentos  do
recorrente, vê-se que lhe assiste razão em parte quanto à reformulação da
decisão atacada, como passo a demonstrar.

- Da preliminar:

-  a)  Da  ofensa  aos  princípios  do  contraditório  e  do
cerceamento de defesa.

Inicialmente, no que tange à alegação de cerceamento do seu
direito de defesa, em face da inobservância do contraditório sem que fosse
oportunizado  às  partes  a  produção  de  provas,  entendo  que  não  merece
prosperar, posto que o receituário médico colacionado aos autos pelo autor
(fls. 03/04) é suficiente, a meu ver, para a comprovação da enfermidade em
tela e necessidade de fornecimento do medicamento. 

Outrossim, o julgamento conforme o estado do processo é
faculdade do magistrado de primeira instância, que age de acordo com seu
prudente  arbítrio,  mormente  sendo  evidentemente  suficientes  os
documentos juntados aos autos para a formação da sua convicção.

Sobre o tema, precisas são as lições de  Cássio Scarpinella
Bueno,  em sua obra  Curso Sistematizado de Direito Processual Civil,  3º
edição de 2010, que:

“Para a compreensão do 'julgamento antecipado
da lide', é importante ter presente que é o juiz – e
só ele – o destinatário da prova. É o magistrado
que  tem  que  se  convencer  da  veracidade  das
alegações  trazidas  ao  seu  conhecimento  pelo
autor, pelo réu e por eventuais terceiros. É ele que,
desenvolvendo  cognição  estará  pronto,  ou  não,
para o julgamento, isto é, para acolher ou deixar
de acolher o pedido do autor (ou, se for o caso, do
réu)  e  prestar  a  tutela  jurisdicional
respectiva.”(pag. 247).

Conclui, então, que:

“Nesta perspectiva,  o 'julgamento antecipado da
lide' justifica-se quando o juiz está convencido de
que não há mais necessidade de qualquer  outra
prova  para  a  formação  de  sua  cognição  sobre
quem,  autor  ou  réu,  será  tutelado  pela  atuação
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jurisdicional.”(pag. 247).

Nesses  termos,  encontrando-se  o juiz  singular  pronto  para
proferir o julgamento, diante da liberdade que lhe é conferida pela lei para
apreciar  as  provas  dos  autos  e  formar  seu  convencimento,  poderá  ele
indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, e assim,
antecipar o deslinde da causa.

A  corroborar  com  o  exposto,  confiram-se  os  seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL.  CONTRARRAZÕES.  PRELIMINAR.
SÚMULA  Nº  207/STJ.  NÃO  CABIMENTO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
EXISTÊNCIA.  SOCIEDADE  LIMITADA.
DISSOLUÇÃO  PARCIAL  POR  MORTE  DE
SÓCIO.  FRAUDE  EM  ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS  DE  TRANSFERÊNCIA  DAS
QUOTAS  PARA  SÓCIO  REMANESCENTE.
HERDEIROS.  APURAÇÃO  DE  HAVERES.
MOMENTO.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
OCORRÊNCIA. SENTENÇA RESTABELECIDA. 
(...)
2.  Não  há  falar  em  negativa  de  prestação
jurisdicional  se  o  tribunal  de  origem  motiva
adequadamente  sua  decisão,  solucionando  a
controvérsia  com  a  aplicação  do  direito  que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte. 
3.  Nos  termos  da  orientação  desta  Corte,  'o
julgamento  antecipado  da  lide,  por  si  só,  não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado  apreciar  livremente  as  provas  dos
autos, indeferindo aquelas que considere inúteis
ou  meramente  protelatórias' (AgRgAREsp
118.086/RS,  Rel.  Ministro  Sidnei  Beneti,  DJe
11/5/2012). 
(...)”. 
(Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;  REsp
1.352.461;  Proc.  2012/0108430-1;  DF;  Terceira
Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg.
21/03/2013; DJE 14/05/2013). (grifo nosso).

E:

“PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  CERCEAMENTO  DE
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DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO  DO
LIVRE  CONVENCIMENTO  DO  JUIZ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 
1.- O julgamento antecipado da lide, por si só, não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
Magistrado  apreciar  livremente  as  provas  dos
autos,  indeferindo  aquelas  que  considere  inúteis
ou meramente protelatórias. 
2.- Compete às instâncias ordinárias exercer juízo
acerca  da  necessidade  ou  não  de  dilação
probatória,  haja  vista  sua  proximidade  com  as
circunstâncias  fáticas  da  causa,  cujo  reexame  é
vedado  em  âmbito  de  Especial,  a  teor  do
Enunciado nº 7 da Súmula deste Tribunal. 
3.-  Agravo  Regimental  improvido.  (Superior
Tribunal  de  Justiça  STJ;  AgRg-AREsp  288.758;
Proc.  2013/0011244-7;  SP; Terceira Turma;  Rel.
Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  16/04/2013;  DJE
02/05/2013). (grifo nosso).

Nestes termos, rejeito a questão prévia suscitada.

- Do Mérito

Como se sabe, o direito à saúde não pode ser obstado por
atos  administrativos  restritivos,  a  exemplo  do  rol  elaborado  pelo  Poder
Público.

Assim, constatada a imperativa necessidade de aquisição do
medicamento  para  o  paciente  que  não pode  custeá-lo  sem privação dos
recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família, bem como a
responsabilidade  do  ente  demandado  em  seu  fornecimento,  não  há
fundamento  capaz  de  retirar  do  demandante,  ora  apelado,  o  direito  de
buscar, junto ao Poder Público, a concretização da garantia constitucional
do direito à saúde, em consonância com o que prescreve o artigo 196 da
Carta Magna:

“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
doença e de outros agravos e ao acesso universal
e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua
promoção, proteção e recuperação”. (grifo nosso).

No mais, quanto ao argumento de que deve ser analisado o
quadro clínico do autor,  concebo que não cabe ao ente estadual exigir  a
sujeição do paciente a opções de tratamentos disponíveis como requisito
para  se  ter  acesso  a  outro  mais  eficaz,  sob  pena  de  acarretar  possíveis
prejuízos  à  saúde  do  necessitado,  em  absoluto  descompasso  com  os
princípios da dignidade da pessoa humana.
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Ora, se é entendimento pacífico que não há distinção, para
fins  de  atestar  doença  e  prescrever  remédios,  entre  o  laudo emitido  por
médico particular ou por “perito oficial” – cuja análise, na maior parte dos
casos,  o  Estado  da  Paraíba  sustenta  ser  necessária  –,  não  há  a  mínima
plausibilidade na afirmação de substituição de tratamento médico por outro,
bem como na análise do quadro clínico do autor, quando os documentos
constantes  no  encarte  processual  já  são  oriundos de  profissional  médico
devidamente cadastrado.

Sobre  a  suficiência  do  receituário  médico  emitido  por
profissional da saúde, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“[…]  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  DIREITO  FUNDAMENTAL
À  SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.
NECESSIDADE  COMPROVADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.  PESSOA  ACOMETIDA
DE  DOENÇA  GRAVE.  RISCO  IMINENTE.
DEVER  DO  ESTADO.  RECURSO  EM
CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA  DA
PRÓPRIA CORTE.  APLICAÇÃO DO ARTIGO
557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO.  MANUTENÇÃO  DA
MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. -  é  dever  do  estado  prover  as
despesas com os medicamentos de pessoa que não
possui condições de arcar com os valores, sem se
privar  dos  recursos  indispensáveis  ao  sustento
próprio e da família. - a consulta realizada junto
ao  médico  particular,  com  a  emissão  de
receituário e relatório, constitui prova suficiente
para  atestar  a  patologia,  a  gravidade  da
enfermidade  e  o  tratamento  adequado  para  o
paciente, não sendo oportuna qualquer tentativa
de  substituição do medicamento,  ante  a  patente
necessidade  daquele  fármaco  específico  para
amenizar o quadro clínico do paciente. - art. 5º.
Na  aplicação  da  Lei,  o  juiz  atenderá  aos  fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum. Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro. Se a enfermidade e a prescrição médica
são  fatos  incontroversos  nos  autos,  concebo
precipitada,  no  momento  processual  presente,
realizar a alteração medicamentosa, haja vista a
ausência  de  maiores  subsídios  a  sustentar  a
modificação.  -  por  outro  lado,  não  se  trata  de
substituição  por  genérico,  mas  sim  por
medicamento  com  fórmula  diferente,  razão  pela
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qual, por mais esse aspecto, não se mostra segura
a  realização  da  troca.  (TJPB;  Rec.
999.2013.001430-4/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto;
DJPB 23/08/2013; Pág. 9). (grifo nosso).

Considero que,  nesses casos,  por  exemplo,  deve o Estado,
através  de  consulta  escrita  ao  seu  perito  médico,  questionar
fundamentadamente sobre outros medicamentos similares e com o mesmo
princípio ativo, fazendo juntar aos autos essa contraposição específica ao
pedido autoral, para que, somente assim, seja imprescindível uma dilação
probatória.

Com efeito, em vários de nossos julgados, foi decidido ser
possível  o  fornecimento  de  medicação  genérica  devidamente  registrada
junto  à  ANVISA,  com  a  condicionante  de  se  demonstrar  cabalmente  a
mesma  eficácia,  através  de  uma  nova  prescrição  médica,  conforme  se
observa em:

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO  (LENALIDOMIDA).
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  NA  ANVISA.
SITUAÇÃO  EXCEPCIONAL.  IMPETRANTE
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE COM ALTO
RISCO  DE  MORTE  SENDO  ESTE  O  ÚNICO
MEDICAMENTO  CAPAZ  DE  PRODUZIR
RESPOSTA AO TRATAMENTO. DIREITO À VIDA
E  À  SAÚDE  GARANTIDOS  PELA
CONSTITUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196
DA CF.  POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DO  MEDICAMENTO  POR
SIMILAR/GENÉRICO  REGISTRADO  NA
ANVISA  E  DE  ACORDO  COM  A  NOVA
PRESCRIÇÃO  MÉDICA.  SEGURANÇA
CONCEDIDA EM  PARTE. (...).  É  admissível,
pois,  que  a  autoridade  coatora  possa  fornecer
medicação  similar/genérica  devidamente
registrado  na  ANVISA  e  de  acordo  com  a
prescrição  de  nova  receita  médica,  desde  que
adequada ao tratamento da necessitada. (TJ-PB;
MS 999.2011.001198-1/001;  Tribunal Pleno; Rel.
Juiz  Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
29/11/2012; Pág. 10).

E

CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO PELO ESTADO. IMPETRANTE
PORTADORA  DE  DOENÇA  GRAVE  (CÂNCER
DE CÓLON). DIREITO SOCIAL ASSEGURADO
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PELA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
POSSIBILIDADE,  PORÉM,  DE
SUBSTITUIÇÃO  DO  MEDICAMENTO  POR
GENÉRICO  EQUIVALENTE.  SEGURANÇA
CONCEDIDA  EM  PARTE.  (...).  Havendo  a
possibilidade  de  substituição  do  medicamento
requerido  por  outro  genérico,  impõe-se  a
concessão  parcial  do  mandamus,  desde  que
possua  o  mesmo  princípio  ativo  e  produza  os
mesmos  efeitos. (TJ-PB;  MS  999.2011.001257-
5/001;  Segunda  Seção  Especializada  Cível;  Rel.
Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos;  DJPB
15/10/2012; Pág. 9)

Assim, por  tudo o que foi  exposto e em harmonia  com o
parecer  Ministerial,  REJEITO a  preliminar  levantada  e  DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao apelo interposto, para o fim de meramente
estabelecer  a  possibilidade  de  substituição  por  remédio  genérico
devidamente registrado na ANVISA, com a condicionante de se demonstrar
cabalmente a mesma eficácia daquele a que foi condenado (MABTHERA),
através  de  uma  nova  prescrição  médica, mantendo-se  integralmente  os
demais termos da sentença proferida pelo Juízo a quo.

Não é demais frisar que a sentença vergastada é dotada de
plena eficácia em suas demais determinações, sendo imperioso, enquanto
não  demonstrada  a  real  possibilidade  de  substituição  por  medicamento
genérico,  o fornecimento do fármaco  MABTHERA, conforme requerido,
sob  as  penalidades  estatuídas  pelo  magistrado  singular  em  caso  de
desobediência.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento,  o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza,
juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Presente ao julgamento,  a  Exma. Dra.  Lúcia de Fátima Maia de
Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de abril de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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