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ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO N.º 0002156-12.2015.815.0011.
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADORA: Jaqueline Lopes de Alencar (OAB/PB nº. 9.176).
APELADA: Leda de Andrade Virgínio.
DEFENSORA: Carmem Noujaim Habib.

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  REMESSA
NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  DO  ESTADO. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO  E
INTERPOSIÇÃO  DE APELAÇÃO  REQUERENDO  A  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  DESNECESSIDADE.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE CUSTEIO DE TRATAMENTO, EXAMES E
DE  MEDICAMENTOS.  PEDIDO  DE  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  MÉDICA.
DEMONSTRAÇÃO DA DOENÇA E DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO
COM O FÁRMACO REQUERIDO. PROVA PRESCINDÍVEL. ALEGAÇÃO DE
DISCRICIONARIEDADE  NO  ENQUADRAMENTO  DO  MEDICAMENTO
REQUERIDO  EM  ROL  ELABORADO  PELO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.
IRRELEVÂNCIA.  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). NÃO PROVIMENTO DA REMESSA E DO
APELO. 

1.  Segundo  entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  RE
nº.631.240/MG,  o requerimento administrativo prévio não é requisito imperativo à
constituição  do  interesse  processual  de  agir,  porquanto  a  apresentação  de
Contestação e a interposição de Apelação requerendo a improcedência do pedido são
suficientes  para  demonstrar  a  resistência  à  pretensão  de  fornecimento  do
medicamento requerido.

2.  “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária
dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no
polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos”. (AgRg no REsp
1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/12/2014, DJe 10/12/2014)

3.  “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.  (TJPB, Tribunal  Pleno, Apelação nº.
0028817-14.2011.8.15.2001,  Relª.  Desª.  Maria  Das  Neves  do  Egito  de  A.  D.
Ferreira, julg. Em 14/08/2012).

4. “O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de medicamento



em lista  prévia  –  não  pode,  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.” (STJ, AgRg na STA 83/MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, Corte Especial,
julgado em 25/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 172).

5.  É  dever  inafastável  do  Estado  (gênero)  o  fornecimento  de  medicamentos
indispensáveis ao tratamento de doença grave.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e à Apelação Cível n.º 0002156-12.2015.815.0011, na Ação de Obrigação
de Fazer, em que figuram como Apelante o Estado da Paraíba e como Apelada Leda
de Andrade Virgínio.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator, em  conhecer  da  Remessa
Necessária e da Apelação, e negar-lhes provimento.

VOTO.

O Estado da Paraíba  interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, f. 57/62, nos
autos da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  ajuizada  em  seu  desfavor por  Leda  de
Andrade Virgínio, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o ao
fornecimento de seis ampolas do medicamento Lucentis, facultada a sua substituição
por fármaco com o mesmo princípio ativo, submetendo o Julgado ao duplo grau de
jurisdição obrigatório.

Em suas razões,  f.  65/76, alegou  a  falta  de  prévio  requerimento
administrativo e a competência do Município de Campina Grande para fornecer o
medicamento almejado.

Aduziu a discricionariedade da Administração em escolher os medicamentos
que estarão disponibilizados à população por meio das listas elaboradas pelo Sistema
Único de Saúde e o direito de analisar o quadro clínico da Recorrida para aferir o
tratamento mais eficaz e menos oneroso aos cofres públicos.

Asseverou,  ainda,  que a  Sentença  não especificou o medicamento  na sua
parte dispositiva, requerendo ao final o provimento do Apelo para que seja julgado
improcedente o pedido.

Intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões, f. 80/81, argumentando que
a prova acostada aos autos atesta a necessidade do medicamento para o tratamento
da enfermidade que está acometida.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária
e da Apelação, julgando-as conjuntamente.



O  prévio  requerimento  administrativo  não  é  requisito  imprescindível  à
constituição  do  interesse  de  agir  da  Apelada,  porquanto  a  apresentação  da
Contestação,  f.  35/44,  e  a  interposição  do  presente  Apelo,  ambos  requerendo  a
improcedência  do  pedido,  são  suficientes  demonstrar  a  resistência  à  pretensão
autoral, segundo entendimento do STF1.

A responsabilidade entre os entes públicos para fins de custeio de tratamento,
exames  e  de  medicamentos  é  solidária,  nos  termos  do art.  196,  da  Constituição
Federal2, tendo legitimidade a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
para,  individualmente,  figurarem  no  polo  passivo  da  Demanda,  consoante  tem
decidido o Superior Tribunal de Justiça3.

O Tribunal  da  Cidadania  é  firme  no entendimento  de  que  “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.”4.

O Apelante alega que é necessária a prova pericial para analisar o quadro
clínico da Recorrida, entretanto, a doença que a acomete e o remédio necessário ao

1 “[…] A propósito, veja-se o AI 126.739 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado unanimemente pela
2ª Turma em 17.11.1992, que cuidou inclusive do caso em que há contestação de mérito: 'É certo,
também, que, proposta a ação, sem a existência desse ato, contestando o réu a pretensão posta em
Juízo, o controle jurisdicional seria possível. É que, isto ocorrendo, tem o Judiciário condições de
examinar a questão nos seus aspectos controvertidos, em ordem de fazer valer a vontade concreta da
lei.  Obrigar,  em  caso  assim,  a  parte  a  requerer  administrativamente,  para  simplesmente  obter  o
indeferimento do pedido, é fazer tábula rasa da pretensão substantiva em favor da regra formal, o que
não se coaduna com a concepção moderna do processo, que lhe empresta caráter instrumental.' […]
Constata-se,  portanto,  que  embora  inicialmente  esta  Corte  tenha  exigido  o  prévio  requerimento
administrativo a título de demonstração do interesse processual  – ressalvada a hipótese em que, a
despeito da ausência de pedido, tenha havido contestação de mérito –, a jurisprudência mais recente
tem dispensado esta medida”  (STF,  RE 631.240/MG, Rel.  Ministro Luís  Roberto Barroso,  Pleno,
julgado em 03/09/2014).

2 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. 

3 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  SUPLEMENTO  ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.  PRECEDENTES.  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade
de interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária do Estado agravante foi
firmada ante as  disposições  da  Lei  n.º  8.080/90.2.  O Superior  Tribunal  de  Justiça,  em reiterados
precedentes,  tem  decidido  que  o  funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  é  de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para
figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp  1495120/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014)

4 […] PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
NOMEAÇÃO DE MÉDICO-PERITO. PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. - 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).



seu  tratamento  resultaram demonstrados  por  meio  dos  Receituários  de  f.  11/12,
subscritos por profissional credenciado no Sistema Único de Saúde, não havendo,
por outro lado, vício na Sentença que, na parte dispositiva, limita-se a determinar o
fornecimento do medicamento prescrito nos citados documentos.

O argumento  relativo  à  discricionariedade da  Administração em incluir  o
medicamento  em  lista  elaborada  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  esbarra  no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o
não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de medicamento em
lista prévia – não pode, 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.”5. 

Segundo  atestado  nos  mencionados  Receituários,  a  Apelada  possui
degeneração da mácula e do polo posterior dos olhos (CID 10 H35.3), necessitando,
com urgência, do uso do medicamento Lucentis.

Trata-se de pessoa que alega não possuir condições financeiras para adquirir o
medicamento  prescrito,  pelo  que  diante  da  negativa  do  Estado  em  fornecê-lo,
mostra-se cabível a intervenção do Judiciário para garantia do direito fundamental
por ela perseguido.

Posto  isso, conhecidas  a  Remessa  Necessária  e  a  Apelação,  nego-lhes
provimento. 

É o voto. 

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico  Martinho da Nóbrega  Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves  da  Silva.
Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Procurador  de  Justiça  Dr.  José  Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO
ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação constitucional, é dever do
Estado  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/88, art. 196). 2. O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de
medicamento em lista prévia – não pode, 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. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de,
considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação
que  a  própria  Constituição  Federal  lhe  reserva,  não  se  evidencia  plausível  a  alegação  de  que  o
cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4. Agravo Regimental
não provido (STJ, AgRg na STA 83/MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, Corte Especial, julgado em
25/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 172).


