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A C Ó R D Ã O

AGRAVO  INTERNO –   FORNECIMENTO  DE
MEDICAÇÃO  À  PACIENTE  SEM  CONDIÇÕES
FINANCEIRAS  –  DIREITO À  VIDA E  À  SAÚDE  –
DECISÃO  MONOCRÁTICA  COM  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO –  IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA
PARAÍBA  -    PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO –  ALEGAÇÃO
DA  NECESSIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA
MEDICAÇÃO  POR  OUTRO  SIMILIAR  –
IMPOSSIBILIDADE  -  NECESSIDADE  DE  ANÁLISE
DO QUADRO CLINICO DA AUTORA POR  PARTE
DO  ESTADO  –  ENFERMIDADE  DEVIDAMENTE
COMPROVADA –  DIREITO À VIDA E À SAÚDE –
INTELIGÊNCIA DO  ART.  196  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL  –  NORMA  DE  EFICÁCIA  PLENA  E
IMEDIATA –  JURISPRUDÊNCIAS CONSOLIDADAS
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NESTA
CORTE  -  AUSÊNCIA  DE  NOVOS  ELEMENTOS
CAPAZES  DE  ALTERAR  A  DECISÃO
INTERINAMENTE  AGRAVADA -  RECURSO
DESPROVIDO. 

-   A  responsabilidade  dos  entes  da  Federação  é
solidária quando se trata  do direito  constitucional  à
saúde,  podendo  o  cidadão  ajuizar  demanda  contra
qualquer deles.

–  É impossível  a  substituição de medicamentos de
referência  por  outros  similares,  porquanto  embora
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estes  possuam  o  mesmo  princípio  ativo  daqueles,
não são intercambiáveis, ou seja, não têm a mesma
eficácia  e  segurança  comprovada  cientificamente
pelo Ministério da Saúde através da ANVISA.

-  Em nome do princípio constitucional  do direito à
vida,  a  jurisprudência  pátria  é  firme  no  sentido  de
assegurar aos necessitados o fornecimento gratuito
de  tratamentos,  exames  e  medicamentos  quando
estes são indispensáveis à manutenção da saúde do
paciente.  Para  tanto,  a  prescrição  médica  firmada
pelo  profissional  que  acompanha  o  paciente  é
suficiente para demonstrar a patologia e a eficácia da
utilização.

–  Não  cabe  ao  Estado,  como Membro  Federativo,
decidir qual seria o tratamento ideal do agravado, vez
que não é profissional habitado nesta área, além do
alimento,  de  uso  contínuo,  genérico  ou  similar,
mesmo tendo princípio ativo igual, pode não surtir o
mesmo efeito desejado, colocando, assim, em risco
o maior patrimônio do menor, qual seja, à vida.

-  Não há razão para modificar a decisão que nega
seguimento  à  remessa  necessária  e  ao  recurso
apelatório, nos termos do art.  557,  caput,  do CPC,
quando o  decisum  atacado encontra-se em perfeita
consonância  com  jurisprudência  desta  Corte  de
Justiça e Tribunais Superiores.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  por
unanimidade de votos, em  rejeitar a preliminar suscitada e no mérito negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator e da certidão de
julgamento de fl. 134.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno interposto  pelo  ESTADO  DA
PARAÍBA em  face  da  decisão  monocrática,  fls.  115/118,  que  negando
seguimento  à  remessa  necessária  e  ao  seu  recurso  de  apelação  cível,
manteve a sentença que julgou procedente, em parte, a ação de obrigação de
fazer ajuizada por Arilene Dantas Pereira, também em desfavor da Secretaria
de Saúde do Estado, determinando que o suplicado adote providências para o
fornecimento da medicação, prescrita pelo médico habilitado, nas quantidades
necessárias para o controle da doença, com a possibilidade da substituição
por outra o mesmo princípio ativo. 
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Em síntese, o recorrente, em suas razões recursais, alega o
desvio do devido processo legal,  na medida em que o Juízo  a quo julgou
antecipadamente a lide sem que o Estado da  Paraíba  procedesse com a
avaliação  do  real  estado  clinico  da  parte  autora,  além  do  que  se  faz
necessário a substituição do medicando prescrito pelo médico do demandante
por  outro  similar  ou genérico,  além de ilegitimidade passiva do Estado da
Paraíba.  Ao final, requer o Agravante, retratação da  decisão monocrática e,
caso  não  seja  esse  o  entendimento,  que  o  recurso  seja  submetido  a
julgamento, sendo-lhe dado provimento. 

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, passo à
análise do presente Agravo Interno.

De  início,  no  que  diz  respeito  à  prefacial  de  ilegitimidade
passiva  do  Estado da  Paraíba, já  restou  exaustivamente  decidido  neste
Tribunal que a responsabilidade dos entes da Federação é solidária quando
se trata do direito constitucional à saúde, podendo o cidadão ajuizar demanda
contra qualquer deles. Nesse sentido:

“[...].  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. 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
convier. […].”  (TJPB - Processo: 09820110005331001-
Relator:  DES  JOSÉ  RICARDO  PORTO  -  Data  do
Julgamento: 10/08/2012)  

“[…]  Diante  da  solidariedade  estampada  na
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,
incumbe  aos  Municípios,  aos  Estados  e  à  União  a
obrigação  de  zelar  pelas  condições  de  saúde  da
população,  sobretudo,  a  carente  [...].”  (TJPB  –
Processo:  00120110123864001  –  Relator:
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
- Data do Julgamento: 02/08/2012)

Diante do exposto, rejeito a preliminar a  arguida.

Da substituição de medicação por outra similar 
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Entendo que não cabe ao Estado, como Membro Federativo,
assim decidir  qual  seria o melhor medicamento, de uso contínuo,  indicado
para a agravada, vez que não é profissional habitado nesta área, o que, sem
medo de errar, poderá causar sérias lesões à situação clínica daquele que,
por alguma debilidade de saúde, sendo carente, necessita de sua ajuda.

Desta  maneira,  havendo  prescrição  de  médico  devidamente
inscrito  no  Conselho  Regional  de  Medicina  sobre  a  necessidade  do
tratamento  indicado,  não  pode  o  Estado  negá-lo,  tendo  em vista  o  dever
constitucional de garantir o direito à saúde, havendo que se manter a decisão
de primeiro grau, no reexame necessário, verificando-se que a procedência
do  pedido  não  viola  os  apontados  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

Ora,  o  apelante  busca  a  possibilidade  de  substituição  do
medicamento  prescrito  por  outros  de  mesmo  princípio  ativo  (similares),
menos onerosos para o Estado.

Todavia a substituição postulada não é possível.

Como é sabido, o Ministério da Saúde é o órgão responsável
pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para
promoção, prevenção e assistência à saúde1, a ele competindo, através da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, autorizar e inspecionar os
laboratórios  e  empresas  da  cadeia  farmacêutica,  bem  como  normatizar,
controlar e fiscalizar  o comércio de medicamentos2. Assim, dos três tipos de
medicamentos  existentes,  quais  sejam,  os  de  referência3,  genéricos4 e
similares5, a ANVISA somente reconhece a eficácia entre os dois primeiros, o
que em termos técnicos é chamado de  intercambialidade. A Lei Federal nº

1 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/area/7/o-ministerio.html>. Acesso em:
24 de julho de 2013.

2 Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Inicio/Medicamentos>.
Acesso em: 24 de julho de 2013.

3 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; (art. 3º,
inciso XXII, da Lei Federal nº 6.360/76, com redação dada pela Lei nº 9.787/99)

4 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;  (art. 3º, inciso XXI, da  Lei
Federal nº 6.360/76, com redação dada pela Lei nº 9.787/99)

5 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;  (art. 3º, inciso XX, da  Lei Federal nº 6.360/76, com
redação dada pela Lei nº 9.787/99)
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6.360/76,  que dispõe  sobre  a  Vigilância  Sanitária  a  que ficam sujeitos  os
medicamentos e outras  drogas,  define produto farmacêutico intercambiável
como  sendo  aquele  “equivalente  terapêutico  de  um  medicamento  de
referência,  comprovados,  essencialmente,  os mesmos efeitos de eficácia e
segurança”.

Vale, então, dizer que embora todos os tipos de medicamentos
tenham o mesmo princípio ativo (combinação de substâncias químicas que
produzem um determinado efeito  fisiológico no organismo),  apenas os de
marca  (originais)  e  genéricos  possuem  a  mesma  bioequivalência6 e
biodisponibilidade7 e, por isso, produzem o efeito terapêutico desejado
sem pôr em risco o tratamento e, consequente, a vida, maior bem protegido
constitucionalmente (art.5º, caput8, da CF/88).

Quanto a  isto,  não destoa o próprio  Ministério  da Saúde ao
afirmar,  categoricamente,  em  seu  site9 que  “os  similares,  portanto,  não
podem  ser  oferecidos  como  substitutos  dos  medicamentos  de
referência”.

E,  também,  vem  decidido  a  melhor  jurisprudência  pátria,
consoante elucidam os seguintes julgados:

PROCESSUAL  CIVIL  -  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -
TUTELA  ANTECIPADA  -  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS  -MEDICAMENTO  GENÉRICO  -
MEDICAMENTO  SIMILAR  -EXAMES  MÉDICOS  -
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

1.  Medicamento  genérico  é  o  produto  que  passou
pelos  testes  de  biodisponibilidade  e  de
bioequivalência, o que lhe garante a mesma eficácia
terapêutica do produto de referência.

2.  Similar  é  o  produto  que  não  tem  sua
bioequivalência  com  o  medicamento  de  referência
comprovada.  Por isso não substitui o medicamento
de referência. (…)

Recurso provido, em parte.10

6 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; (art. 3º, inciso XXIV, da Lei Federal nº 6.360/76,
com redação dada pela Lei nº 9.787/99)

7 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.  (art. 3º, inciso XXV, da  Lei Federal nº 6.360/76, com redação dada pela Lei
nº9.787/99)

8 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 termos seguintes: [em negrito]

9 Disponível  em:  <http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/medicamentos/genericos-e-similares>.
Acesso em: 24 de julho de 2013.

10 TJSP;  AI  nº  531467320118260000 SP 0053146-73.2011.8.26.0000, Relator:  Décio Notarangeli,
Data de Julgamento: 27/04/2011, 9ª Câmara de Direito Público, publicado em 10/05/2011.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  À  SAÚDE.  AÇÃO
ORDINÁRIA  COM  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  FORNECIMENTO  DE  TRATAMENTO.
TRATAMENTO  INEFICAZ.  SUBSTITUIÇÃO  DO
FÁRMACO.  IMPOSSIBILIDADE.  DENOMINAÇÃO
COMUM BRASILEIRA.

I - Comprovada suficientemente a doença pelo atestado
médico, no qual o profissional que acompanha o estado
de  saúde da  paciente  descreve sua  situação clínica  e
indica o medicamento a ser utilizado. Portanto, não há o
que contestar do ponto de vista médico.

II  -  O  medicamento  genérico  contém  o  mesmo
fármaco ou princípio ativo, na mesma dose e forma
farmacêutica, administrado pela mesma via e com a
mesma  indicação  terapêutica  do  medicamento  de
referência.  Para além disso,  o  ministério  da saúde,
através da anvisa, avalia os testes de bioequivalência
entre o genérico e o medicamento de referência. Seu
uso, por isso e em princípio, é seguro não havendo
contra-indicação  a  que  possa  substituir  o
medicamento de referência.

Recurso  parcialmente  provido.  No  mais,  sentença
confirmada em reexame necessário. Unânime.11

Forte  nessas  razões,  conclui-se  que  não  é  possível  a
substituição  do  medicamento  de  referência  (original)  por  outros  similares,
porquanto, embora os estes possuam o mesmo princípio ativo daqueles, não
são  intercambiáveis,  ou  seja,  não  têm  a  mesma  eficácia  e  segurança
comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde através da ANVISA.

Por  outro  lado,  a  possibilidade  de  substituição  do
medicamento de marca por outro genérico feito pelo agravante já consta
da  parte  dispositiva  da  sentença  de  primeiro  grau,  ficando,  assim,
prejudicado o  pedido  alternativo,  vez  que  confirmada a  sentença  em
sede de decisão monocrática.

Destarte,  não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo
capaz  de  alterar  o  convencimento  já  manifestado  quando  da  decisão
recorrida,  é  de  ser  mantido,  em  todos  os  seus  termos,  o  “decisum”
monocrático proferido.

No que tange a alegação da necessidade de análise do quadro
clínico  da  autora  por  parte  do  Estado,  ressalte-se  ser  improcedente,  e
contrário à pacífica jurisprudência, o argumento do descumprimento do devido

11 TJRS;  APL-RN  204135-13.2013.8.21.7000;  Rel.  Des.  Genaro  José  Baroni  Borges;  Vigésima
Primeira Câmara Cível, publicado em 25/07/2013.
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processo legal, em razão da necessidade do Estado analisar o quadro clinico
da autora.

Com  efeito,  o  juiz  a  quo agiu  de  modo  certo  ao  julgar  a
demanda,  porquanto  o  caso não  exige  produção  de  provas  por  ser
unicamente de direito, qual seja, fornecimento de medicamentos a paciente
com  enfermidade  devidamente  comprovada  nos  autos  por  laudo  médico,
necessitando do medicamento e sem condições financeiras.

Outrossim,  nesses casos há de se considerar  o princípio do
livre  convencimento  motivado  que,  em  termos  práticos,  autoriza  a  livre
apreciação das provas pelo julgador (art. 13112 do CPC), já que ele é o único
destinatário da prova e como tal cumpre-lhe conduzir o processo (art. 12513 do
CPC),  inclusive,  podendo,  nos  termos  do  art.  13014 do  CPC,  indeferir  as
diligências  que  entender  inúteis  ou  meramente  protelatórias,  o  que  não
configura cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.

Além do mais, o sistema processual civil  não exige instrução
quando existem provas suficientes a formar o convencimento do magistrado,
especialmente  porque  presentes  as  condições  para  tanto,  é  dever,  e  não
faculdade, assim proceder. Nesse sentido cito os recentes julgados, no último
mês de junho, pelo Colendo STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
POSSIBILIDADE.  SUFICIÊNCIA  DA  PROVA
DOCUMENTAL.  EXPRESSÕES  INJURIOSAS
UTILIZADAS EM PETIÇÃO. AFASTAMENTO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem
a produção de provas tidas por desnecessárias pelo
juízo. (...)15

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  SISTEMA
FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  SÚMULA
07/STJ. PREQUESTIONAMENTO.

1.-  Na  linha  dos  precedentes  desta  Corte,  não

12 Art.  131.  O  juiz  apreciará  livremente  a  prova,  atendendo  aos  fatos  e  circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os
motivos que Ihe formaram o convencimento. [em negrito]

13 Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: I -
assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela rápida solução do litígio; III - prevenir
ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as
partes. [em negrito]

14 Art. 130. 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.

15 STJ; AgRg no AREsp 294.953/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, publicado em
20/06/2013.
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configura  cerceamento  de  defesa  o  julgamento  da
causa, sem a produção de prova pericial,  quando o
Tribunal  de  origem  entender  substancialmente
instruído o feito, declarando a existência de provas
suficientes para seu convencimento. (…)16

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
DERRAMAMENTO  DE  ÓLEO  NA  BAÍA  DE
PARANAGUÁ.

1.  Não  há  falar  em  cerceamento  de  defesa  em
decorrência  do  julgamento  antecipado  da  lide,
porquanto "no nosso sistema processual, o juiz é o
destinatário da prova, cabendo-lhe, por força do art.
130  do  CPC,  deferir  as  necessárias  e  indeferir  as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que,
por  si  só,  não  configura  cerceamento  de  defesa"
(REsp  930.403/RS,  Relatora  a  Ministra  ELIANA
CALMON, DJe de 6/8/2009).

(…)  4.  Agravo  regimental  a  que  se nega  provimento.17

[destaques de agora]

Assim, diversamente do alegado, não houve descumprimento
ao  devido  processo  legal  ou  ofensa  ao  contraditório  e  a  ampla  defesa,
inexistindo  qualquer  irregularidade  processual  a  ser  sanada,  notadamente
porque a  sentença  está devidamente  fundamentada  nos  elementos
probatórios  juntado  à  inicial,  em  especial  a  prescrição  do  médico
especialista  que  diagnosticou  ser  a  promovente  portadora  de  obesidade,
necessitando, assim, do fornecimento do medicamento denominado VICTOZA
0,6 mg/dia, em caráter de urgência, a fim de evitar complicações advindas da
doença e ter uma melhor qualidade de vida, sendo este medicamento de
custo elevado, sem ter meios financeiros para adquiri-lo, encontrando-se
na iminência de sofrer grave dano a sua saúde.

De  mais  disso,  as  pessoas  que  se  socorrem  do  Poder
Judiciário  na  busca de  um tratamento  médico,  pretendem restabelecer  ou
resguardar sua saúde, não podendo, assim, esperar ainda mais por perícias
médicas a serem realizadas pelo SUS, quando nos autos consta documento
válido comprovando sua patologia e necessidade do tratamento. 

Assim,  constando  dos  autos  declaração  firmada  por
profissional  médico  reconhecidamente  idôneo  que  indica  a  medicação  em
apreço como necessidade contínua no tratamento da parte autora, entendo
que ente Público deve fornecer os medicamentos para o tratamento prescrito
pelo médico. 

Nesse norte, a negativa de fornecimento de um medicamento

16 STJ; AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª Turma, publicado em 03/06/2013.
17 STJ;  AgRg  no  AREsp  234.029/PR,  Rel.  Min.  RAUL  ARAÚJO,  4ª  Turma,  publicado  em

12/06/2013.

AGRAVO INTERNO Nº 0017743-45.2013.815.0011                                                                                              



de uso imprescindível para a parte autora, 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. 

Sobre o assunto, é mister colacionar os seguintes precedentes:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  À  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  DEVER
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA  UNIÃO,  DOS  ESTADOS  E  DOS  MUNICÍPIOS.
ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DO FADEP. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO.
CABIMENTO.
I.  Inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Poder
Judiciário.
II.  O  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  e
demais serviços de saúde constitui responsabilidade
solidária  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios,
derivada do artigo 196 da Constituição.18  (GRIFEI).

EMENTA  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO
EM 13.8.2008.

-  A jurisprudência  desta  Corte firmou-se no sentido  da
responsabilidade solidária dos entes federativos quanto
ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo
o requerente pleiteá-los de qualquer um deles União,
Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios.  Agravo
regimental  conhecido  e  não  provido.  (A Turma  negou
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da
Relatora.  Unânime.  Não  participou,  justificadamente,
deste  julgamento,  o  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio.
Presidência  do  Senhor  Ministro  Luiz  Fux.  1ª  Turma,
25.6.2013.  ARE  738729  RSMin.  ROSA  WEBER
25/06/2013 Primeira Turma). 

Verifica-se, assim, que todas as questões postas nas razões
recursais  foram devidamente  analisadas  pelo  relator,  não  havendo  motivo
para retratação, tampouco para provimento do presente recurso, vez que o
mesmo se encontra em confronto com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,  rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento ao agravo interno, mantendo, por conseguinte, a decisão
agravada em todos seus termos.

É como voto.

18 TJRS – Apelação Cível nº 70049277866, Relator: Marco Aurélio Heinz. Data de Julgamento: 04/07/2012.
Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/07/2012.
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Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz 
(relator), o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Dr. Marcos 
Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir a Exma. Desª. Maria das 
Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor
de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR  
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