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REMESSA NECESSÁRIA  – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM
PEDIDO  DE  LIMINAR - FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO À  HIPOSSUFICIENTE PORTADORA  DE
IMPOTÊNCIA FUNCIONAL DA COLUNA VERTEBRAL –
CID:  M-80 - FORTEO - PROVISÃO  CONTÍNUA  E
GRATUITA DO MEDICAMENTO  - DIREITO À VIDA E À
SAÚDE  - ÔNUS  DO  ESTADO  - AMPARO
CONSTITUCIONAL  E  LEGAL  –  PRECEDENTES  DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA EGRÉGIA CORTE -
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO
POR  GENÉRICO  OU  SIMILAR  QUE  POSSUA
INTERCAMBIALIDADE – RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
MÉDICA  A  CADA  PERÍODO  DE  6  MESES  APÓS  O
PERÍODO DE DOIS ANOS INDICADO NA PRESCRIÇÃO
MÉDICA – ART.  557,  §1º-A DO CPC. SÚMULA 253 DO
STJ. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA.

O  fornecimento  de  medicamentos  necessários  à
sobrevivência  dos  cidadãos  carentes  de  recursos
econômico-financeiros  é  dever  constitucional  do  Estado,
razão pela  qual,  comprovando-se a indispensabilidade do
uso  de  determinados  fármacos  para  o  controle  e
abrandamento  de  enfermidade  grave,  é  de  se  manter
decisão que determinou o fornecimento do insumo.

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária oriunda do Juízo da Comarca
de Alagoa Grande que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Liminar
ajuizada pelo  Ministério  Público  da Paraíba,  julgou  procedente  a  pretensão
inicial para condenar o  Estado da Paraíba ao fornecimento  à substituída, Srª
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Nazianzena da Conceição Lira, do medicamento FORTEO de forma contínua,
na periodicidade prescrita pelo profissional médico.

À fl. 112, certificada a ausência de interposição de recurso.

Os autos subiram a esta Corte em sede Remessa Necessária por
força do art. 475, I do CPC. 

Às  fls.  119/123,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento da remessa necessária.

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; [...]

Ab initio, insta-nos ressaltar a natureza jurídica da remessa oficial
ou reexame necessário, a qual consiste na devolução à instância ad quem de
todas as questões suscitadas no processo, sendo tal premissa entendimento
dominante no Superior Tribunal de Justiça, consagrado por meio da Súmula
325, cuja redação assim dispõe:

A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as
parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública,
inclusive dos honorários de advogado.

Outrossim, embora não seja tratada como recurso face à ausência
de  previsão  expressa  no  Código  de  Processo  Civil  ou  em  qualquer  outro
diploma legal, a remessa oficial tem por principal desiderato conferir eficácia ao
trânsito em julgado da sentença. 

Tem-se que  a substituída,  Nazianzena da Conceição Lira, idosa,
apresenta doença de impotência funcional da coluna vertebral – CID: M-80,
necessitando,  em  vista  dessa  circunstância,  do  medicamento  FORTEO,
conforme receituário e atestado médico às fls. 25/26 dos autos.

Sendo obrigação do Estado,  podendo ser concretamente exigida
de  qualquer  dos  entes  federativos, garantir  à  saúde  de  todos  e,  restando
satisfatoriamente comprovado nos autos a indispensabilidade do medicamento,
conforme  receituário  médico,  é  incumbência  inafastável  do  ente  público
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fornecê-lo. 

O pleito  requerido encontra respaldo constitucional,  ante o que
dispõe o artigo 196 da Constituição Federal, in verbis:

CF. 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  da
Paraíba:

CE/PB. 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;

CE/PB.  Art.  196  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do
Estado,  garantido  mediante  política  social,  econômica  e
ambiental,  visando  à  redução  do  risco  de  doença  e  ao
acesso igualitário e universal aos serviços de sua proteção e
recuperação.

Outrossim, a Lei nº 8.080/901 dispõe:

Art.  2º.  Saúde  é  um direito  fundamental  do  ser  humano,
devendo o  Estado prover  as condições indispensáveis  ao
seu pleno exercício.[...] 

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;
[...]

Em  casos  similares  ao  presente,  este  Tribunal  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  é  dever  do  Estado  o  fornecimento  de
medicamentos  necessários  ao  abrandamento  das  moléstias  sofridas  pelos
cidadãos hipossuficientes. Veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  POSSIBILIDADE  DE
AJUIZAMENTO  CONTRA UM,  ALGUNS  OU  TODOS  OS

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.
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ENTES  FEDERADOS.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO  A  PACIENTE  NECESSITADA  E
PORTADORA  DE  OSTEOPOROSE.
IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DA MEDICAÇÃO NA LISTA DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.  RESTRIÇÃO  INDEVIDA  A  DIREITO
FUNDAMENTAL.  PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO
E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
TRATAMENTO  ÚNICO  PARA  A  MOLÉSTIA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  RECEITUÁRIO  MÉDICO  SUFICIENTE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  COMBATIDO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.2

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  INTERPOSTO
EM  FACE  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA QUE  NEGOU
SEGUIMENTO  À  REMESSA  NECESSÁRIA.
TEMPESTIVIDADE.   PACIENTE  SEM  CONDIÇÕES
FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DO FÁRMACO. DIREITO
À  VIDA E  À  SAÚDE.  DEVER  DO  ESTADO.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL.  REDISCUSSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.   ENTENDIMENTO  MANTIDO.
ARTIGO 557,  CAPUT,  DO CPC.   DESPROVIMENTO DO
AGRAVO. Por ser a saúde matéria de competência solidária
entre  os  entes  federativos,  pode  a  pessoa  acometida  de
doença  exigir  medicamentos  de  qualquer  um  deles.  É
solidária a responsabilidade entre União, Estados-membros
e  Municípios  quanto  às  prestações  na  área  de  saúde.
Precedentes.  (RE  627411  AgR,  Relator(a):  Min.  ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, processo
eletrônico dje-193 divulgado em 01-10-2012, publicado em
02-10-2012).  A  negativa  de  fornecimento  de  um
medicamento de uso imprescindível para o (a) autor (a), cuja
ausência gera risco à saúde, é ato que viola a Constituição
Federal,  pois  vida  e  a  saúde  são  bens  jurídicos
constitucionalmente  tutelados  em  primeiro  plano.    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 que negou seguimento a remessa e ao recurso
ex vi do disposto no Artigo 557, caput, do CPC.3

AGRAVO  INTERNO  EM  SEDE  DE  REMESSA OFICIAL.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO
GRATUITO  DE  REMÉDIOS  A  PESSOA  CARENTE.
DIREITO  FUNDAMENTAL À  SAÚDE.  INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO  196  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.
DESPROVIMENTO. - "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

2 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 09058431520098150000, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 10-03-2015)

3 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003074220098150681, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 30-09-2014)

Juiz Ricardo Vital de Almeida 4



 Remessa Necessária nº.0001464-89.2011.815.0031

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua  promoção,  proteção  e  recuperação."  (art.  196  da
Constituição Federal de 1988).4

No  mesmo  sentido  posicionam-se,  também,  os  Tribunais
Superiores:

RECURSO  ESPECIAL.  FAZENDA  PÚBLICA-
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  -  CRIANÇA  -
LEITE  ESPECIAL  COM  PRESCRIÇÃO  MÉDICA  -
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - CABIMENTO- ART.
461, § 5º DO CPC - PRECEDENTES.
[;;;]
3. A negativa de fornecimento de um medicamento de uso
imprescindível  ou,  no  caso,  de  leite  especial  de  que  a
criança necessita, cuja ausência gera risco à vida ou grave
risco à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição Federal,
pois vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente
tutelados em primeiro plano.
4. A decisão que determina o fornecimento de medicamento
não  está  sujeita  ao  mérito  administrativo,  ou  seja,
conveniência  e  oportunidade  de  execução  de  gastos
públicos, mas de verdadeira observância da legalidade.
5. O bloqueio da conta bancária da Fazenda Pública possui
características  semelhantes  ao  seqüestro  e  encontra
respaldo no art.  461,  § 5º,  do CPC, pois  trata-se não de
norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, a determinar as medidas
assecuratórias  para  o  cumprimento  da  tutela  específica.
Precedentes da Primeira Seção.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.5

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
ESTATUTO  DO  IDOSO.  PRESUNÇÃO  ESPECIAL  E
ABSOLUTA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
[...]
2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores,
previstas pelo art. 461 do CPC, com o propósito de garantir
o  fornecimento  de  medicamento  à  pessoa  necessitada,
quando há risco de grave comprometimento da saúde do
demandante.
3.  Extrai-se do acórdão objurgado (fl.  167/STJ) que houve
demonstração, in casu, da real e premente necessidade do
recorrido ao medicamento, ressaltando-se que o Sodalício a
quo foi  criterioso ao afirmar  que o Município  não afastou
nem logrou desconstituir a prescrição médica específica, o
que ratifica a imprescindibilidade do remédio prescrito.
4. Agravo Regimental não provido.6

4 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005911820128150011, 2ª Seção Especializada Cível, Relator
JUIZ CONVOCADO JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 13-05-2014)

5 (REsp  900.487/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  13/02/2007,  DJ
28/02/2007, p. 222)

6 (AgRg no REsp 1487886/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe 03/02/2015)
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Veja-se trecho da ementa da decisão monocrática proferida pelo
Ministro Celso de Mello, no RE 271.286:

“O  direito  à  saúde  -  além  de  qualificar-se  como  direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em
censurável comportamento inconstitucional. O direito público
subjetivo  à  saúde traduz bem jurídico  constitucionalmente
tutelado,  por  cuja  integridade  deve  velar,  de  maneira
responsável,  o  Poder  Público  (federal,  estadual  ou
municipal),  a  quem  incumbe  formular  e  implementar  –
políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena
consecução  dos  objetivos  proclamados  no  art.  196  da
Constituição da República.”

Ainda: ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e AI 824.946-
ED, Rel. Min. Dias Toffoli.

Nessa esteira,  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, ressaltando a possibilidade de o ente
público substituir as drogas postuladas por outras de menor custo, desde que
possuam  o  mesmo  princípio  ativo,  bem  como  idêntica  eficácia  para  o
tratamento.

Por outro lado, o fornecimento de medicamentos postulados por
hipossuficientes  possui  peculiaridades  que  devem ser  observadas  em cada
caso, privilegiando o acesso do enfermo ao fármaco sem que haja onerosidade
excessiva ao Estado (lato sensu).

A Lei nº 6.360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que
ficam sujeitos os medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, entre outros,
traz em seu art. 3º as definições sobre medicamentos de referência, genéricos
e similares,  além da bioequivalência  e  intercambialidade,  os  quais  passo a
transcrever:

Art.  3º  -  Para  os  efeitos  desta  Lei,  além  das  definições
estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V e VII do Art. 4º da Lei
nº  5.991, de 17 de dezembro de 1973, são adotadas as
seguintes:
[...]
XX - Medicamento Similar - aquele que contém o mesmo ou
os  mesmos  princípios  ativos,  apresenta  a  mesma
concentração,  forma  farmacêutica,  via  de  administração,
posologia e indicação terapêutica,  e que é equivalente ao
medicamento registrado no órgão federal responsável pela
vigilância  sanitária,  podendo  diferir  somente  em
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características  relativas  ao  tamanho  e  forma  do  produto,
prazo  de  validade,  embalagem,  rotulagem,  excipientes  e
veículos,  devendo  sempre  ser  identificado  por  nome
comercial ou marca; (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2.190-34, de 2001) 
XXI – Medicamento Genérico – medicamento similar a um
produto de referência ou inovador, que se pretende ser com
este intercambiável, geralmente produzido após a expiração
ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de
exclusividade,  comprovada  a  sua  eficácia,  segurança  e
qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela
DCI; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999)
XXII  –  Medicamento  de  Referência  –  produto  inovador
registrado  no  órgão  federal  responsável  pela  vigilância
sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança
e  qualidade  foram  comprovadas  cientificamente  junto  ao
órgão federal competente, por ocasião do registro; (Inciso
incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999)
XXIII – Produto Farmacêutico Intercambiável – equivalente
terapêutico  de  um  medicamento  de  referência,
comprovados,  essencialmente,  os  mesmos  efeitos  de
eficácia e segurança; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de
10.2.1999)
XXIV  –  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; (Inciso incluído pela
Lei nº 9.787, de 10.2.1999)
XXV – 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.  (Inciso
incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999)   

No  caso  em  deslinde,  não  havendo  a  ressalva  específica  do
profissional médico sobre a utilização do medicamento de referência, poderá o
ente público fornecer fármacos genéricos ou similares, desde que este último já
tenha passado pelos testes de biodisponibilidade e equivalência farmacêutica,
tornando-se  intercambiável,  ou  seja,  que  possa  substituir  o  próprio
medicamento  de  referência  e  apresentar  o  mesmo  comportamento  no
organismo, assim como o genérico, nos termos da RDC 133 e 134 de 2004, da
ANVISA.

Ressalte-se  que  a  ANVISA  disponibiliza  uma  lista  de
medicamentos7,  atualizada  mensalmente,  com  os  similares  que  possuem
intercambialidade  com  os  medicamentos  de  referência,  aumentando  a
possibilidade de aquisição de remédios com mesmo princípio ativo e efeitos,

7 Disponível  em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7269188047eae639845effa6f9e23b16/Lista+intercambi
%C3%A1veis+30-03-15.pdf?MOD=AJPERES> Acesso em 15/04/2015.
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notadamente a quantidade e velocidade de absorção pelo organismo.

Por  fim,  tratando-se  de  fornecimento  de  medicamento  de  uso
contínuo, é  necessária a renovação periódica da prescrição médica no prazo
razoável,  que  reputo  de  6  (seis)  meses,  após  o  período  de  2  (dois)  anos
indicado na prescrição médica às fls. 25/26, para que haja a demonstração da
imprescindibilidade na utilização da droga.

Registre-se que, estando a remessa necessária em confronto com
súmula  ou  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  ou  de Tribunais
Superiores, sequer é necessário o seu exame pelo órgão colegiado, devendo
ser-lhe  dado  provimento monocraticamente,  nos  termos  do  art.  557,  §1º-A,
CPC e da Súmula 253 do STJ:

Art. 557. […]

§ 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.

Súmula 253/STJ. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a
decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Face  ao  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL à  Remessa
Necessária,  apenas  para permitir  a  substituição  do(s)  medicamento(s)
pleiteado(s) na  inicial  por  genéricos  ou  similares  que  possuam
intercambialidade com o medicamento de referência, ou seja, conforme escrito
antes,  com  o  mesmo  princípio  ativo,  mesma  quantidade  e  velocidade  de
absorção pelo organismo.

 
Determino a renovação da prescrição médica a cada período de 6

(seis) meses,  após o período de 2 (dois) anos indicado na prescrição médica
às fls. 25/26, como condição da continuidade do fornecimento.

Mantenho  intactos  os  demais  termos  do  decisum,  o  que  faço
monocraticamente, com fulcro no art. 557, §1º-A, CPC e Súmula 253 do STJ,
por estarem em confronto com jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal
e dos Tribunais Superiores.

 
P.I.

João Pessoa, ______ de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
RELATOR
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