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APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAÇÃO  PARA  TRATAMENTO  DA  SAÚDE.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DE  TODOS  OS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  REJEIÇÃO.  ALEGADO
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
DIREITO DE (I)  ANÁLISE DO QUADRO CLÍNICO DO
ENFERMO,  (II)  SUBSTITUIÇÃO  DE  TRATAMENTO
MÉDICO  POR  OUTRO  DISPONIBILIZADO  PELO
ESTADO,  (III)  NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO
PELO  PACIENTE  DA  INEFICÁCIA  DOS
PROCEDIMENTOS FORNECIDOS PELO DEMANDADO.
RECEITUÁRIO  MÉDICO  SUBSCRITO  POR
PROFISSIONAL  PERTENCENTE  A  HOSPITAL
REFERENCIA  NO  TRATAMENTO  DE  CÂNCER  E
CONVENIADO AO SUS. DESNECESSIDADE, NO CASO
CONCRETO, DE SUBMETER O PACIENTE A OUTRO
TRATAMENTO  DISPONIBILIZADO,  O  SEU  QUADRO
CLÍNICO A PERITO OU PROFISSIONAL MÉDICO DO
ESTADO  E  DE  SER  OBRIGADO  A  PROVAR  A
INEFICÁCIA  DE  TRATAMENTO  FORNECIDO  PELO
PROMOVIDO. DIREITO À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO
ART.  196  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA  HUMANA.  POSSIBILIDADE  DE
SUBSTITUIÇÃO  DO  FÁRMACO  POR  GENÉRICO.
RENOVAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO  MÉDICA  A  CADA
PERÍODO  DE  12  MESES.  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA.

Tratando-se  de  responsabilidade  solidária,  a  parte
necessitada não é obrigada a dirigir seu pleito a todos os
entes da federação, podendo direcioná-lo àquele  que  lhe
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convier. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em direito de analisar o quadro clínico
do autor, nem em comprovação da ineficácia do tratamento
já  fornecido  pela  Administração  Pública,  quando  o
promovente  apresenta  laudo  médico  prescrito  por
profissional  que  trabalha  para  hospital  conveniado  ao
Sistema  Único  de  Saúde,  afirmando  que  o  fármaco
requerido é imprescindível para o controle de sua patologia e
seu bem-estar,  e referida medicação é de alto custo,  não
sendo coberto pelos padrões normais do Sistema Único de
Saúde.

Também  não  haveria  que  se  falar  em  cerceamento  de
defesa ou ofensa ao devido processo legal, quando o Juiz
entende pela desnecessidade de realização de perícia, ou
seja, pela prescindibilidade de dilação probatória, haja vista
a  existência  de  outras  provas  capazes  de  demonstrar  o
direito invocado.

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. 

As ações e serviços públicos de saúde competem, de forma
solidária,  à  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios.
Logo,  não  há  que  se  falar  em  ilegitimidade  passiva  da
Unidade  da  Federação  que,  por  força  do  art.  196  da
Constituição  Federal,  tem  o  dever  de  zelar  pela  saúde
pública mediante ações de proteção e recuperação.

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 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.”  (Art.  196  da
Constituição Federal).

                    VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Des. José Ricardo Porto
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                ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  AS  PRELIMINARES
ARGUIDAS.  NO  MÉRITO,  POR  IGUAL  VOTAÇÃO, DESPROVER  A APELAÇÃO  E
PROVER PARCIALMENTE A REMESSA NECESSÁRIA.

RELATÓRIO

O  Estado da Paraíba interpôs Apelação contra  a  Sentença (fls.  92/94v)

prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, nos autos da Ação de

Obrigação de Fazer em face dele intentada por  João Batista da Silva Filho, que após

rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa arguidas pelo

Demandado,  julgou  procedente  o  pedido  para  confirmar  a  Tutela  Antecipada  que

determinou  o  fornecimento  contínuo  da  medicação  ZYTIGA 250  mg  (ou  genérico),

condenando  o  ente  Estatal  ao  pagamento  de honorários  advocatícios  fixados  em R$

600,00, submetendo o Julgado ao duplo grau de jurisdição.

Em suas razões (fls.97/110), arguiu as preliminares de nulidade do Aresto (i)

por ilegitimidade passiva “ad causam” em razão da recente modificação da jurisprudência

do  colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça;  (ii)  pelo  cerceamento  de  defesa,  ante

necessidade de comprovação da ineficácia dos tratamentos médicos disponibilizados pelo

Estado  e  o  direito  de  analisar  o  quadro  clínico  do  Apelado;  (iii)  a  possibilidade  de

substituição do tratamento médico por outro já disponibilizado pelo Estado. No mérito,

alegou o Princípio da Cooperação e a inobservância do Princípio do devido processo

legal,  ao argumento de que a lide foi  julgada antecipadamente sem se oportunizar  a

produção de prova pelas partes.

Pugnou  pelo  provimento  do  Apelo,  para  que  seja  anulada  a  Decisão

recorrida.

Sem Contrarrazões (fl. 112).

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  das  preliminares  e

desprovimento da Irresignação.

Des. José Ricardo Porto
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É o relatório. 

VOTO

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da  Remessa  e  da

Apelação e os analiso conjuntamente pela indissociabilidade dos argumentos.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, o art. 196 da Constituição da

República  preconiza  que  a  responsabilidade  pela  vida  e  saúde  do  indivíduo  cabe,

solidariamente, a qualquer dos entes federados.

Na  inteligência  jurisprudencial  do  excelso  Supremo  Tribunal  Federal  "o

recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente

pleiteá-los  de  qualquer  um  dos  entes  federativos,  desde  que  demonstrada  sua

necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma

vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade

para  conferir  efetividade  ao  direito  garantido  pela  Constituição,  e  não  criar  entraves

jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional." (RE 607381 AgR, Relator: Min.

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC

17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). 

Posteriormente,  reafirmou  sua  jurisprudência  sobre  a  responsabilidade

solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, conforme abaixo

transcrito, submetendo o tema a Repercussão Geral: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  DIREITO À SAÚDE.  TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  O  tratamento  médico  adequado  aos
necessitados  se  insere  no  rol  dos  deveres  do  Estado,  porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
ser  composto  por  qualquer  um  deles,  isoladamente,  ou
conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado
em  05/03/2015,  PROCESSO  ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO
GERAL -  MÉRITO  DJe-050  DIVULG  13-03-2015  PUBLIC  16-03-

Des. José Ricardo Porto
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2015)

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do  mesmo  modo,  não  merece  acolhimento  as  preliminares  arguidas

referentes ao cerceamento de defesa,  (i)  pelo fato de não ter  tido a possibilidade de

nomear  médico  perito  para  avaliação  do  quadro  clínico  do  enfermo,  (ii)  ante  a

necessidade  de  comprovação  da  ineficácia  dos  tratamentos  já  concedidos  pela

Administração,  (iii)  a  possibilidade  de  substituição  do  tratamento  médico  por  outro  já

disponibilizado pelo Estado e (iv) pelo julgamento antecipado da lide, CPC. Art. 330.

Restou  comprovado  nos  autos  a  patologia  apresentada  pelo  Apelado

(CÂNCER DE PRÓSTATA – CID.10=C.61 – AVANÇADA COM METÁSTASES ÓSSEAS),

bem assim a necessidade do fármaco requerido (ou similar), que, não sendo fornecido

com a  urgência  prevista,  poderá  causar  danos  irreversíveis  à  saúde  do  Requerente,

podendo levá-lo a óbito.

Consta no relatório médico (fl.16), que a solicitação médica é “imprescindível

para controle de sua patologia e seu bem-estar, a medicação é de alto custo, não sendo

coberta pelos padrões normais (APAC) do SUS.”

O atestado médico (fl. 17) afirma que a situação atual é: “paciente está em

tratamento contra o câncer com terapia antineoplásica, incapacitado devido ao estado

avançado de sua neoplasia, sem condições de trabalho de forma definitiva.”

Na  hipótese,  o  Autor  fora  atendido  no  Hospital  Napoleão  Laureano,

nosocômio  conveniado  ao  SUS,  sendo  referência  neste  Estado  no  tratamento  de

pacientes  com  neoplasias,  o  que  constitui  elemento  suficiente  para  comprovar  o

tratamento  mais  eficaz  ao  caso  do  Promovente,  não  havendo  necessidade  de  o

Demandado  indicar  perito,  analisar  o  quadro  clínico  do  Demandante  ou  substituir  o

tratamento indicado.

Des. José Ricardo Porto
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É o entendimento de Órgãos fracionários desta Egrégia Corte: 

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE  PRODUTO
MEDICAMENTOSO  PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM,
DIREITO  DE  ANÁLISE  DO  QUADRO  CLÍNICO  E  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. 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. ART. 557, §1º-A, DO
CPC. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA. - "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.  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 polo
passivo  da  demanda".1  -  O  simples  fato  de  o  laudo  médico
acostado aos autos não haver emanado de médico credenciado
pelo  SUS  não  o  invalida  para  fins  de  obtenção  do  fármaco
pleiteado. - Não há que se falar em ausência de interesse de agir
na  hipótese  da  existência  de  tratamento  similar  ofertado  pelo
SUS,  porquanto  mesmo  que  se  provasse  a  disponibilidade
administrativa do fármaco pleiteado (e não de outro congênere),
tal  fato  não  asseguraria  sua efetiva  entrega ao requerente,  de
modo que se mantém intacto o seu interesse de agir. - 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.  -  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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00247132720148150011, -
Não  possui  -,  Relator  DESA MARIA DE  FATIMA MORAES  B
CAVALCANTI , j. em 29-01-2016) 

[…] Mostra-se desnecessária a realização de análise do quadro
clínico do enfermo, por parte do Ente Público, haja vista que a
consulta,  realizada  junto  ao  seu  médico,  com  a  emissão  de
receituário  e  relatórios,  constitui  elemento  suficiente  para

Des. José Ricardo Porto
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comprovar  o  estado  em  que  se  encontra,  a  patologia  e  o
medicamento  mais  eficaz para  o seu tratamento,  não havendo
necessidade de nova avaliação, ainda mais quando o magistrado
possibilita  o  fornecimento  de outro  remédio,  desde  que com o
mesmo  princípio  ativo.  […]6  […]  Mostra-se  desnecessária  a
realização de análise do quadro clínico do enfermo, por parte do
Ente  Público,  haja  vista  que  a  consulta,  realizada  junto  a  seu
médico,  com a  emissão  de  receituário  e  relatórios,  constituem
elemento suficiente para comprovar o estado em que se encontra
a patologia e o tratamento mais eficaz para a sua cura.[...]7 […]
Não  há  distinção,  para  fins  de  atestar  doença  e  prescrever
remédios,  entre  o  laudo  emitido  por  médico  particular  ou  por
“perito oficial”,  sendo suficiente a prescrição contida nos autos,
cuja contestação quanto à necessidade do tratamento deve ser
concretamente posta em dúvida pelo ente demandado, e não por
meio  de  alegações  genéricas  de  análise  do  paciente  como
condição  imprescindível  ao  devido  atendimento  da  saúde
humana.  (TJPB;  Remessa  Oficial  e  Apelação  0015179-
59.2014.815.0011;  Rel.  Juiz  Gustavo  Leite  Urquiza,  convocado
em  substituição  ao  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;
Segunda Câmara Cível; DJPB, 22/07/2015. 

APELAÇÃO, REMESSA OFICIAL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO  NECESSÁRIO  A  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.
PRELIMINARES.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DEVER  DO  PODER
PÚBLICO. TUTELA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. VALOR
MAIOR. CUMPRIMENTO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO DE MAJORAÇÃO.  ARBITRAMENTO
EM  VALOR  RAZOÁVEL.  BAIXA  COMPLEXIDADE  DA
DEMANDA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ E DO STF.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO  AOS  RECURSOS.  Não  se  revela  condicional  a
sentença que indica  que a  prestação a que fora  condenada a
parte deve seguir  a prescrição médica,  que aponta o nome do
medicamento, a dosagem e o período em que deve ser fornecido.
Quanto  à  preliminar  de  violação  ao  devido  processo  legal
decorrente da falta de realização da prova pericial ou da falta de
oportunidade para análise do quadro clínico do paciente, ressalte-
se que as  provas colacionadas aos autos  já  são assentes  em
comprovar  o  direito  discutido  in  concreto,  sendo  bastantes  ao
convencimento do juiz. É dever do poder público, compreendidos
nessa  concepção  todos os  entes  administrativos,  assegurar  às
pessoas  desprovidas  de  recursos  financeiros  o  acesso  à
medicação ou procedimento cirúrgico necessário à cura, controle
ou abrandamento de suas enfermidades, sob pena de deixar o
mandamento  constitucional  (direito  à  saúde)  no  limbo  da
normatividade abstrata. “entre proteger a inviolabilidade do direito
à  vida,  que  se  qualifica  como  direito  subjetivo  inalienável
assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput),
ou  fazer  prevalecer,  contra  essa  prerrogativa  fundamental,  um

Des. José Ricardo Porto
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interesse financeiro e secundário do estado, entendo. Uma vez
configurado  esse  dilema.  Que  razões  de  ordem  ético  jurídica
impõem  ao  julgador  uma  só  e  possível  opção:  o  respeito
indeclinável à vida. ”. O exame dos autos revela que a discussão,
do ponto de vista das provas, é de simples solução, tendo sido
julgada  antecipadamente,  sem  necessidade  de  realização  de
instrução processual.  Ademais,  não há complexidade no direito
pretendido,  daí  porque a petição inicial  não reclama dedicação
acima do normal na sua confecção. Neste cenário, não enxergo
razão para  a  majoração  dos honorários  advocatícios.  Segundo
art.  557,  caput,  CPC,  “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”.  Ante  o  exposto,  com fulcro  no  artigo  557,  caput,  do
CPC, assim como, na Súmula n. 253, do STJ, e na jurisprudência
dominante do STJ e desta corte de justiça, rejeito as preliminares
e, no mérito, nego seguimento aos recursos apelatórios, oficial e
adesivo,  mantendo  incólumes  todos  os  exatos  termos  da
sentença objurgada. (TJPB; APL 0036947-27.2010.815.2001; Rel.
Des. João Alves da Silva; DJPB 16/07/2015; Pág. 7)

Por  sua  vez,  também  não  haveria  que  se  falar  em  ofensa  ao  devido

processo legal, quando o Juiz entende pela desnecessidade de dilação probatória, haja

vista a existência de outras provas capazes de demonstrar o direito invocado.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 

No que se refere ao demais argumentos, é de bom lembrar que o Autor,

através  da  demanda  proposta  no  primeiro  grau  de  jurisdição,  buscou  resguardar  a

efetividade  do  seu  direito  à  vida  e  à  saúde,  que  se  encontram  garantidos

constitucionalmente nos arts. 5º, caput, e 196, a seguir descritos:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos seguintes termos:”

“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.”

Des. José Ricardo Porto
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De acordo com os dispositivos constitucionais, a vida está ligada ao conceito

de pessoa humana, sendo inviolável, enquanto a saúde é um direito de todos e um dever

do  Estado,  devendo  ser  assegurada  mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que

promovam o “acesso universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,

proteção e recuperação”. 

Essas ações e serviços públicos são de responsabilidade do Poder Público,

“devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros”, possuindo como

diretriz básica o “atendimento integral”.

Com  efeito,  tanto  a  enfermidade  como  a  prescrição  médica  são  fatos

incontroversos nos autos, pelo que foi acertado o provimento judicial na determinação ao

Demandado para fornecer o fármaco ou genérico

Nesse sentido a jurisprudência:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE  PRODUTO
MEDICAMENTOSO  PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.
PRELIMINARES . ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, DIREITO
DE ANÁLISE DO QUADRO CLÍNICO E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR . REJEIÇÃO . MÉRITO .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 .  ART.  557,  §1º-A,  DO CPC .
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  NECESSÁRIA.  -  "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.  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".1 - O simples fato de o laudo médico acostado aos autos
não haver emanado de médico credenciado pelo SUS não o invalida
para fins de obtenção do fármaco pleiteado. - Não há que se falar em
ausência  de  interesse  de  agir  na  hipótese  da  existência  de
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tratamento  similar  ofertado  pelo  SUS,  porquanto  mesmo  que  se
provasse  a  disponibilidade  administrativa  do  fármaco  pleiteado  (e
não de outro congênere), tal fato não asseguraria sua efetiva entrega
ao requerente, de modo que se mantém intacto o seu interesse de
agir. - 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. - 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.1

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELO.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO.
REJEIÇÃO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERADOS.  POSTULADO  DA  "RESERVA  DO  POSSÍVEL".
INAPLICABILIDADE.  NECESSIDADE  DE  PRESERVAÇÃO,  EM
FAVOR  DOS  INDIVÍDUOS,  DA  INTEGRIDADE  E  DA
INTANGIBILIDADE  DO  NÚCLEO  CONSUBSTANCIADOR  DO
"MÍNIMO  EXISTENCIAL".  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DO
FORNECIMENTO.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA.  REEXAME
NECESSÁRIO.  POSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA
MEDICAÇÃO PLEITEADA POR OUTRA, GENÉRICA OU SIMILIAR,
DESDE QUE COINCIDAM O PRINCÍPIO ATIVO, A DOSAGEM E OS
EFEITOS. PROVIMENTO PARCIAL. - O funcionamento do Sistema
Único  de  Saúde  -SUS é  de  responsabilidade  solidária  da  União,
Estados-membros  e  Municípios,  de  modo  que  qualquer  destas
entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo
de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para
pessoas desprovidas de recursos financeiros. - O direito à saúde é
assegurado  a  todos  e  dever  do  Estado,  legitimando  a  pretensão
quando  configurada  a  necessidade  do  interessado.  -  A  Carta
Constitucional  impõe  o  dever  do  Estado  proceder  à  reserva  de
verbas  públicas  para  atender  a  demanda  referente  à  saúde  da
população,  descabendo  sustentar  a  ausência  de  destinação  de
recursos  para  fugir  à  responsabilidade  constitucionalmente
estabelecida.  -  A Portaria  do  Ministério  Saúde,  que  estabelece  a
listagem  de  medicamentos  excepcionais  a  serem  fornecidos
gratuitamente pelo Poder  Público,  não tem o condão de restringir
uma  norma  de  cunho  constitucional  que,  por  ser  veiculadora  de
direito  fundamental,  deve  ser  interpretada  com  a  amplitude
necessária a dar eficácia aos preceitos constitucionais. - É permitida
a  substituição  da  medicação  pleiteada  na  vestibular  por  outra,
genérica  ou  similar,  desde  que  coincidam  o  princípio  ativo,  a

1(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00180278720128150011, - Não possui -, Relator DESA MARIA DE
FATIMA MORAES B CAVALCANTI , j. Em 21-08-2015)
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dosagem e os efeitos.2 

AGRAVO  INTERNO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ART. 23,
II,  DA CF/88.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.  FATOS  SUFICIENTES  PARA  O  DESLINDE  DAS
QUESTÕES  POSTAS.  PRELIMINAR  DE  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  COOPERAÇÃO  E  DO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. LAUDO
MÉDICO  EMITIDO  POR  PROFISSIONAL  PARTICULAR.
PAGAMENTO DE CONSULTA QUE NÃO ALTERA A PRESCRIÇÃO
MÉDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A matéria relativa ao
fornecimento  de  medicamentos  pelo  ente  público  é  pacífica  nos
tribunais, tendo em vista que é direito de todos e dever do Estado
promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde,
quando desprovido o cidadão de meios próprios. -  A produção de
provas  pelo  Estado  apenas  retardaria  o  tratamento  do  Autor.  -  A
substituição do medicamento por outro fármaco só poderá ocorrer se
existir medicamento genérico com o mesmo princípio ativo e com a
mesma concentração prescritos pelo médico. Ao prolatar a sentença,
o magistrado afirmou que é possível que o medicamento solicitado
seja substituído por outro com o mesmo princípio ativo. Portanto, não
há o que modificar na sentença.3

Por  outro  lado,  tratando-se  de  fornecimento  de  medicamento  de  uso

contínuo, é necessária a renovação periódica da prescrição médica em prazo razoável,

que reputo de 12 (doze) meses, para que haja a demonstração da imprescindibilidade de

sua utilização.

Com  estas  considerações,  conhecidas  a  Apelação  e  a  Remessa,

rejeitadas as preliminares arguidas, no mérito, nego provimento ao Apelo e acolho

parcialmente o Reexame Oficial apenas para determinar  a renovação da prescrição

médica  a  cada  período  de  12  (doze)  meses  como  condição  da  continuidade  do

fornecimento, mantendo os demais termos da Decisão objurgada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.

2(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00193522920148150011, - Não possui -, Relator DESA. MARIA
DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. Em 20-08-2015)
3(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00184440620138150011,  1ª  Câmara Especializada Cível,  Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. Em 18-08-2015)
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Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

J/15 
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