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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
OMISSÃO.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  DO
ART.  1.022,  E  INCISOS,  DO  CPC  DE  2015.
ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS  NO  EFEITO
MODIFICATIVO. 

- Depreende-se do art. 1.022 e seus incisos, do novo
Código  de  Processo  Civil,  que  os  Embargos  de
Declaração  são  cabíveis  quando  constar,  na
Decisão  Recorrida,  obscuridade,  contradição,
omissão  em  ponto  sobre  o  qual  deveria  ter  se
pronunciado o julgador, ou, até mesmo, as condutas
descritas  no  art.  489,  §  1º,  que  configurariam  a
carência de fundamentação válida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER os Embargos de Declaração, no efeito
infringente, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl .
143.

RELATÓRIO

O Município de Sousa, inconformado com a Decisão proferida

no Acórdão de fls. 112/115, que manteve a Sentença, cuja determinação era o

fornecimento do medicamento AVODART (DUTASTERIDA) 0,5 MG – 01 caixa

por  mês,  a  Dimas  de  Sousa  Videres  opôs, tempestivamente, os presentes

Embargos Declaratórios.
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Alega, em suma, que houve omissão quanto a possibilidade de

substituição  do  medicamento  de  alto  custo,  determinado  em Sentença,  por

FINASTERIDA  5  MG,  também,  considerado  eficaz  para  o  tratamento  do

paciente, conforme laudo de fl. 45, e fornecido gratuitamente pelo SUS.

É o relatório.

VOTO

O art. 1.022 e seus incisos, do novo Código de Processo Civil,

claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos Embargos de

Declaração,  tratando-se  de  recurso  de  fundamentação  vinculada,  restrito  a

situações em que patente a existência de: obscuridade; contradição; omissão

no julgado, incluindo-se, nesta última, as condutas descritas no art. 489, § 1.º,

que configurariam a carência de fundamentação válida e, por derradeiro, o erro

material. 

In casu, o Embargante alega a existência de omissão quanto a

possibilidade de substituição do medicamento de alto custo, determinado em

Sentença,  por  FINASTERIDA  5  MG,  também,  considerado  eficaz  para  o

tratamento do paciente, conforme laudo de fl.  45,  e fornecido gratuitamente

pelo SUS, portanto de menor custo.

Pois bem.

O médico receitou  AVODART (DUTASTERIDA) 0,5 MG,  para

o tratamento de Hiperplasia Prostática Benigna,  todavia, o médico assistente,

em resposta a notificação do Promotor de Justiça de Sousa, fls. 45/46, atestou

a  eficacia  da  FINASTERIDA  5  MG.  Ao  prolatar  a  Sentença,  o  magistrado

apenas fez referência a receita médica. 

 Vê-se, assim, que não se trata de uma alegação abstrata de

substituição do medicamento por outro, para reduzir custo ou sem que se tenha

qualquer indício de resultado eficaz do tratamento.

 
In  casu,  o  médico  perito  confirmou  a  eficiência  do  remédio

fornecido pelo SUS.
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Diante  deste  fato,  é  possível  que  o  fármaco  solicitado  seja

substituído por outro com que tenha princípio ativo diferente, mas atestada sua

eficiência para o tratamento pretendido.

Ademais, nas Contrarrazões, fls. 133/138, o Embargado não se

opôs ao pedido de substituição do medicamento. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ECA.  DIREITO  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  PRELIMINAR
DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.     REJEIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO 
MEDICAMENTO  POR  OUTRO  FORNECIDO  PELA
FARMÁCIA  MUNICIPAL.  POSSIBILIDADE.
CONSENTIMENTO  DA  PARTE  AUTORA.  1.  Na
fundamentação,  o juiz  expõe as razões jurídicas que o
levaram a decidir as questões processuais e as questões
materiais da causa. O fato de o magistrado fundamentar
a sentença de forma concisa não configura violação aos
arts. 93, IX, da Magna Carta e 489, §1º, I, do CPC/2015.
2. Uma vez tendo a parte autora consentido com a
substituição  do  fármaco  postulado  na  exordial  por
medicamento  suplente,  dispensado  pela  Sistema
Único  de  Saúde,  resta  evidente  a  possibilidade  de
fornecimento da droga substituta. Ainda que o fármaco
se encontre indisponível na Farmácia Municipal,  não se
afasta a obrigação do Estado no que tange ao suprimento
da  substância.  DERAM  PROVIMENTO.  UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70071767818, Oitava Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luiz  Felipe  Brasil
Santos, Julgado em 09/03/2017) 

Assim,  diante  do exposto,  ACOLHO  os presentes  Embargos

Declaratórios,  com  efeitos  infringentes,  para PROVER  PARCIALMENTE o

Apelo,  apenas,  para  determinar  o  fornecimento  do  medicamento

FINASTERIDA 5 MG, mantendo a Sentença nos demais termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.

3



Embargos de Declaração nº 0000193-53.2015.815.0371

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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