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REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  –  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO -   PRELIMINAR –  CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE – PERÍCIA MÉDICA – PROVAS SUFICIENTES NOS
AUTOS  –  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO  –
REJEIÇÃO.

Analisando-se o cotejo probatório dos autos e levando em
consideração  o  teor  do  art.  330  do  CPC,  aliado  aos
princípios  da  economia  processual  e  da  celeridade  na
prestação jurisdicional, os quais devem informar o processo
civil, parece-me desnecessária a produção de novas provas,
na medida em que se mostram bastantes os documentos
acostados aos autos.

MÉRITO  -  FORNECIMENTO  DE  PRODUTO
MEDICAMENTOSO  PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  -
PROVISÃO CONTÍNUA E GRATUITA - DIREITO À VIDA E
À SAÚDE - ÔNUS DO ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART.
196  DA  CF  -   OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  -   AUTONOMIA
ENTRE  OS  PODERES  MANTIDA  À  LUZ  DA  CF  –
NEGADO SEGUIMENTO AO APELO – ART. 557, CAPUT
DO  CPC –  POSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO
MEDICAMENTO  POR  GENÉRICO  OU  SIMILAR  QUE
POSSUA  INTERCAMBIALIDADE  –  RENOVAÇÃO  DA
PRESCRIÇÃO MÉDICA A CADA PERÍODO DE 6 MESES -
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ART.  557,  §1º-A, DO CPC  -PROVIMENTO  PARCIAL DA
REMESSA NECESSÁRIA.

“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”.

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível  interposta pelo Estado da Paraíba
contra a sentença (fls. 19/23) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da
Fazenda Pública  da Capital,  nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c
Antecipação de Tutela promovida por Jeusamar Soares Martins, que julgou
procedente o pleito.

Sentenciando, a magistrada determinou que o Estado da Paraíba
forneça gratuitamente ao autor o medicamento  AVASTIN 5MG  fabricado pelo
laboratório  ROCHE,  enquanto  necessitar  o  demandante  de  tal  medicação,
ratificando a antecipação de tutela concedida.

Irresignado, o Estado da Paraíba apelou (fls.25/34) afirmando que
o  magistrado  julgou  antecipadamente  a  lide  sem a  observância  do  Devido
Processo Legal, uma vez que não abriu prazo para a apresentação de provas
que entendia pertinentes. Revela que houve cerceamento do direito de defesa
pela ausência  de  perícia médica oficial  apta a  comprovar  o  tempo  de
tratamento e o modo do fornecimento  do medicamento pleiteado, bem como
capaz de demonstrar outra hipótese de tratamento eficaz e menos oneroso ao
Estado.

Por fim, juntou julgado da 1ª Câmara Cível deste Tribunal para
fundamentar  a  impossibilidade  do  Judiciário  escolher  tratamento  para  o
paciente e pugnou pela nulidade da sentença.

À fl. 36-v, certidão informando a ausência de apresentação das
contrarrazões.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento da Apelação Cível.

É o relatório.

Decido:

No  caso  em  deslinde,  ainda  que  a  sentença  não  tenha  feito
expressa menção a sujeição da matéria ao reexame pela instância revisora, é
imperioso mencionar que a obrigação do fornecimento do medicamento é de
uso  contínuo  e  por  tempo  indeterminado,  só  existindo  a  possibilidade  de
interrupção  advinda  de  determinação  médica,  não  havendo  como  precisar,
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neste momento, o prazo de duração da utilização do fármaco pelo enfermo,
bem  como  o  valor  atribuído  à  condenação  para  a  satisfação  integral  do
comando sentencial.

Por tais considerações, tratando-se de sentença ilíquida, aciono o
dispositivo  constante  no  §1º,  in  fine do  art.  475  do  CPC1 para  apreciar  a
matéria  também  em  sede  de  Remessa  Necessária,  conferindo  eficácia  ao
provimento jurisdicional de 1ª instância em face da Fazenda Pública.

   
Por tal razão, os autos serão apreciados não apenas em face do

Recurso Apelatório aviado pelo Estado da Paraíba, mas também por força da
Recurso Oficial.

1. Preliminarmente

1.1 – Do Cerceamento do Direito de Defesa

Nas razões do recurso, alega o apelante que ficou evidenciado o
cerceamento  do  direito  de  defesa  do  réu,  tendo  em  vista  a  ausência  de
intimação  às  partes  para  a  produção  probatória,  especialmente  a  perícia
médica oficial, maculando a sentença e ferindo diretamente o devido processo
legal.

Numa análise detida dos autos, constata-se que inexiste razão em
seu pleito, verificando-se que à fl. 15-v, após o deferimento da antecipação dos
efeitos tutela, o Estado da Paraíba foi regularmente citado, certificando-se à fl.
18  a  ausência  de  apresentação  da  contestação,  ainda  que  tenha  sido
respeitada a prerrogativa do prazo em quádruplo previsto expressamente no
art.  188 do CPC.  Ademais,  entendeu o magistrado que o caso comportava
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I do CPC.

Analisando-se  o  cotejo  probatório  dos  autos  e  levando  em
consideração o teor do art.  330 do CPC, aliado aos princípios da economia
processual e da celeridade na prestação jurisdicional, os quais devem informar
o processo civil,  parece-me desnecessária a produção de novas provas, na
medida em que se mostram bastantes os documentos acostados aos autos.

Vale lembrar que a necessidade de realizar a produção de provas
deve ser sopesada pelo magistrado de forma prudente. Havendo elementos
suficientes para formar o seu convencimento ou envolvendo a matéria apenas
questões  de  direito,  não  há  razão  para  novas  provas,  não  caracterizando
violação  ao  princípio  basilar  da  ampla  defesa  (inciso  LV  do  artigo  5º  da
Constituição Federal) o julgamento do processo no estado em que se encontra.
1 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; (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585,

VI). (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o

fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los [...]
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Consoante reza o art. 130 do Código de Processo Civil, caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução  do  processo,  indeferindo  as  diligências  inúteis  ou  meramente
protelatórias.

Esse também é o entendimento jurisprudencial.

O  juiz  é  o  destinatário  das  provas  e  a  ele  compete
considerar as questões suscitadas e os elementos exibidos
pelas  partes,  só  determinando  dilação  probatória  quando
estritamente necessária para seu convencimento.2

RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INEXISTÊNCIA.  LIVRE  CONVENCIMENTO.
NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA PERICIAL.
REEXAME  DE  PROVA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7  DO
STJ. 1. Não há cerceamento de defesa, se o julgador deixa
de oportunizar a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. (…) Recurso especial não provido.3

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.4

Nessa esteira, urge esclarecer que há nos autos à fl. 08, relatório
subscrito por médico especialista na patologia do apelado, afirmando que a
medicação BEVACIZUMABE (AVASTIN – LABORATÓRIO ROCHE) é superior
ao tratamento padrão disponível a base de INTERFERON, tendo em vista que
sua  enfermidade  se  encontra  em  estágio  avançado.  Da  mesma  forma,  o
relatório é claro ao afirmar a necessidade de 530mg da medicação a cada 15
(quinze) dias.

Assim, ante a robusta prova documental anexada aos autos pelo

2 TJSP; APL 990.09.325339-9; Ac. 4693908; Guarulhos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Kioitsi Chicuta; Julg. 09/09/2010; DJESP 22/09/2010.

3 STJ, REsp 973.513/PR, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 15/04/2008

4 (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) 
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promovente,  constata-se  a  desnecessidade  da  produção  de  perícia  médica
oficial,  uma vez que as ações de saúde que visam a salvaguardar  direitos
fundamentais  dos  cidadãos  não  podem  ser  obstaculizadas  por  entraves
burocráticos  alegados  pela  Administração,  principalmente  quando  médico
especialista de um hospital de referência faz expressa ressalva da necessidade
de fármaco específico para combater o estágio avançado da patologia.

Nesse sentido:

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.   PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  REMESSA NECESSÁRIA.  ALEGAÇÃO  DE
NECESSIDADE DE ANALISAR O QUADRO CLÍNICO DO
AUTOR. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.
PROVA DESNECESSÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ.  PRECEDENTE  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.
DEVER  DO  ESTADO  DE  GARANTIR,  MEDIANTE  A
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS
O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE, BEM
COMO OS SERVIÇOS E MEDIDAS NECESSÁRIOS À SUA
PROMOÇÃO,  PROTEÇÃO  E  RECUPERAÇÃO  (CF,  ART.
196). PRECEDENTES DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA. 1. ¿Quanto à necessidade da produção de
provas,  o  juiz  tem  o  poder-dever  de  julgar  a  lide
antecipadamente,   desprezando a realização de audiência
para  a  produção  de  provas  ao  constatar  que  o  acervo
documental  é  suficiente  para  nortear  e  instruir  seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento
de  pedido  para  a  produção  de  quaisquer  provas  que
entender  pertinentes  ao  julgamento  da  lide.  STJ,  Resp
902327/PR  -  Rel.  Min.  José  Delgado,  1ª  Turma,  jul.
19.04.2007,  DJU  10.05.2007,  p.  357.¿  (TJ/PB,  Tribunal
Pleno,  AC nº  20020110288178001,  Relª.  Desª  Maria  Das
Neves do Egito de A. D. Ferreira, julg. Em 14/08/2012). 2. A
saúde é um direito de todos e dever do Estado, no sentido
genérico,  cabendo à  parte optar  dentre os  entes públicos
qual deve lhe prestar assistência à saúde.[...]5

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.  PRELIMINARES.  PROVOCAÇÃO  DA
VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE
DO JUDICIÁRIO.  ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO  ESTADO  DA PARAÍBA.  MANUTENÇÃO  DA SAÚDE
PÚBLICA.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA DE TODOS
OS  ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA  -  ANÁLISE  DO  QUADRO  CLÍNICO.  PROVAS

5 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00710716520128152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 06-04-2015)
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SUFICIENTES.  PODER  INSTRUTÓRIO  DO  JUIZ.
REJEIÇÃO  DE  TODAS  AS  PREFACIAIS.   MÉRITO.
SUBSTITUIÇÃO  DO  MEDICAMENTO  POR  OUTRO
SIMILAR  E  MENOS  ONEROSO  AO  ERÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.  NECESSIDADE  DE  GARANTIA  DO
MÍNIMO EXISTENCIAL.   AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO
NO  ROL DO  MINISTÉRIO  DA SAÚDE.  IRRELEVÂNCIA.
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  INDEPENDÊNCIA  E
HARMONIA  ENTRE  OS  PODERES.  INEXISTÊNCIA.
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. - É possível ao Poder
Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando
inadimplente,  de  políticas  públicas  constitucionalmente
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve
o  poder  discricionário  do  Poder  Executivo.  -  Diante  da
solidariedade  estampada  na  Constituição  da  República
Federativa do Brasil, incumbe aos Municípios, aos Estados,
ao Distrito Federal e à União[...]6

Desta forma, rejeito a preliminar aventada.

2. Mérito

Tem-se que o Sr. Jeusamar Soares Martins é portador de câncer
de  rim  –  CID  .10=C.64,  com  doença  metastática  para  pulmões  e  pleura,
necessitando de  realizar  o  controle  constante  da  patologia  a  fim  de  evitar
complicações  mais  graves,  carecendo  da  substância  BEVACIZUMABE
(AVASTIN – LABORATÓRIO ROCHE), em uso contínuo, conforme prescrição
médica.

Anexou aos autos, o traslado das cópias suficientes a comprovar
todo o alegado, mostrando a sua real necessidade de uso do medicamento, a
saber:  Bevacizumabe (Avastin – 5mg/kg – 530 mg a cada 15 dias), tendo o
magistrado acolhido  o  pleito  por  entender  ser  devido o fornecimento  desse
medicamento ao paciente, ficando tal encargo ao Estado.

Assim, compreendendo ser função do Estado garantir a 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

6 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00084606120148150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 07-04-2015)
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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 8.080/907 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;

7  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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...
IV - igualdade da assistência a saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;
(...)".

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

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
LIMINAR.  FORNECIMENTO  DE  TRATAMENTO  E  DE
INSUMOS. DIABETES TIPO II.  ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEIÇÃO. TUTELA DO DIREITO À VIDA. VALOR MAIOR
QUE QUESTÕES BUROCRÁTICAS DO ESTADO. RISCO
DE  GRAVES  PREJUÍZOS  À  SAÚDE  DA  AGRAVADA.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal premissa
impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente às
pessoas desprovidas de recursos financeiros a medicação
necessária para o efetivo tratamento de saúde. Tratando-se
o caso de obrigação máxima tirada da própria Constituição
Federal, não há como considerar que a medida concedida
ofendeu o princípio da separação dos poderes. No caso dos
autos, encontra-se em jogo um bem jurídico que prefere a
todos os outros, principalmente as limitações financeiras que
a Fazenda Municipal possua ou venha a possuir. Por outro
lado, continuo a reconhecer o perigo na demora que motivou
a expedição da liminar. De fato, reformada a decisão ao final
do julgamento do mandado de segurança, o Estado tem a
possibilidade  de  recompor  seu  prejuízo,  eminentemente
material.  À  parte  impetrante,  contudo,  não  acena  esta
possibilidade, eis que o bem que ora deseja proteger não é
material  e,  em caso  extremo,  decisão  favorável  nenhuma
poderá fazer voltar o status quo ante.8

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
INCONFORMISMO.  SUBLEVAÇÕES.  PRELIMINARES.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PROVAS  SUFICIENTES.
PODER  INSTRUTÓRIO  DO  JUIZ.  INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  DA
FEDERAÇÃO, EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA SAÚDE
PÚBLICA.  REJEIÇÃO  DAS  PREFACIAIS.  MÉRITO.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DA RESERVA
DO  POSSÍVEL.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
INDEPENDÊNCIA E  HARMONIA ENTRE  OS  PODERES.
INEXISTÊNCIA.  PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  À  SAÚDE.

8 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20142043620148150000, 2ª Seção Especializada Cível, Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 01-04-2015)
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INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DO TEXTO MAIOR. DIREITO
DE  RECEBER  A TERAPIA RECEITADA PELO  MÉDICO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  -
Remanesce amplo o poder instrutório do juiz, o qual confere,
amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, a
faculdade  de  indeferir  provas  desnecessárias,  desde  que
entenda  suficientes  para  seu  conhecimento,  aquelas  já
produzidas ou deferidas, sem implicação ao cerceamento de
defesa. - Diante da solidariedade estampada na Constituição
da República Federativa do Brasil, incumbe aos Municípios,
aos Estados, ao Distrito Federal e à União a obrigação de
zelar  pelas  condições de saúde da população,  sobretudo,
das pessoas mais carentes. - Prováveis questões de ordem
interna da Administração Pública, que dizem respeito à lista
de medicamentos ou a cláusula da reserva.9

No esteio  do  fornecimento  do  mesmo medicamento  em casos
similares, os Tribunais Pátrios corroboram o entendimento esposado.

AÇÃO  ORDINÁRIA  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  Fornecimento  dos  medicamentos  "insulina
glargina (lantus)" e "insulina humalog ou glulisina (apidra)" à
criança portadora de "diabetes tipo 1 (insulino-dependente)".
Enfermidade  reconhecida.  Direito  à  saúde  consagrado  na
Constituição  Federal  (art.  196).  Recurso  desprovido.
Remessa parcialmente provida, somente para determinar a
imposição  de sequestro  de valores  públicos,  em caso de
descumprimento da obrigação judicial.10

 MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MEDICAMENTO.  Insulina
Lantus,  Insulina Apidra e insumos. Dever de fornecimento
pelo  Poder  Público.  Hipossuficiência  financeira  do
impetrante  caracterizada.  Segurança  concedida.  Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.11

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.

9 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00026824720138150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 07-04-2015)

10 (TJSC; AC 2014.088366-5; Curitibanos; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cesar Mimoso Ruiz Abreu;
Julg. 24/03/2015; DJSC 01/04/2015; Pág. 235)

11 (TJSP; APL 1017737-74.2014.8.26.0562; Ac. 8208989; Santos; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Relª
Desª Isabel Cogan; Julg. 13/02/2015; DJESP 27/03/2015)
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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.”12

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.”13

Convém mencionar que 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,

12 STJ - Resp 719716/SC - Rel. Min. Castro Meira. T2. DJ. 05.09.2005 
13(RMS 20.335/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 07/05/2007,
p. 276)
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por  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.”14 

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.

Esclareça-se,  por  oportuno,  que  o  julgado  colacionado  pelo
Estado para fundamentar a substituição do tratamento por um menos oneroso
fulmina a sua própria pretensão quando analisado comparativamente ao caso
em deslinde, uma vez que o entendimento exarado por esta Corte de Justiça
expressamente ressalva a prova da necessidade da medida excepcional para
salvaguardar o direito à vida, amoldando-se perfeitamente à informação colhida
do relatório médico à fl.08, ressaltando-se o estágio avançado da doença.

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
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

14 STJ, Corte Especial, AgRg na STA 83-MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, j. 25/10/2004
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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,  apesar  da  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
medicamentos15,  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,
notadamente a quantidade e velocidade de absorção pelo organismo.

Deve ser esclarecido que o apelante pretende a substituição do
tratamento por outro menos oneroso, implicando na modificação da substância

15 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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indicada  pelo  médico  por  outra  disponibilizada  ao  tratamento  padrão  da
doença, enquanto que a ressalva que ora se faz pretende unicamente permutar
o  fornecimento  do  medicamento  de  referência  por  genérico  ou  similar  que
possua  intercambialidade,  ou  seja,  permanecendo  o  mesmo  princípio  ativo
(BEVACIZUMABE) e seus efeitos, como quantidade e velocidade de absorção
pelo corpo humano. 

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,  para que haja a demonstração da
imprescindibilidade na utilização da droga.

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art.
557,  caput16, do CPC, e  NEGO SEGUIMENTO à Apelação e,  nos termos do
§1º-A  do  próprio  artigo17,  e  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL à  Remessa
Necessária apenas para permitir a substituição do medicamento pleiteado na
inicial  (BEVACIZUMABE) por  genéricos  ou  similares  que  possuam
intercambialidade  com  o  medicamento  de  referência,  ou  seja,  conforme
mencionado 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 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

G/5

16 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.
17 § 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.
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