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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. 
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SENTENÇA 
QUE  DETERMINOU  O  FORNECIMENTO  DO 
MEDICAMENTO  PLEITEADO.  DIREITO  PÚBLICO 
SUBJETIVO  À  SAÚDE  QUE  REPRESENTA 
PRERROGATIVA  JURÍDICA  INDISPONÍVEL. 
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA 
REJEITADA.  SENTENÇA  QUE  POSSIBILITOU  A 
SUBSTITUIÇÃO  DO  MEDICAMENTO  POR  OUTRO 
DE MESMO PRINCÍPIO ATIVO.
 
− Não há que se falar em cerceamento de defesa por 
não  ter  sido  nomeado  perito,  pois  já  existe  laudo 
médico  nos  autos,  proveniente  de  hospital  público 
estadual. Outrossim, a petição inicial foi devidamente 
instruída  com  documentos  que  demonstram 
nitidamente  que  a  pretensão  da  Promovente  é 
abarcada  pelo  direito  pátrio.  Logo,  inexiste 
cerceamento  de  defesa  por  ter  o  juiz  da  causa 
entendido  que  os  fatos  trazidos  aos  autos  eram 
suficientes para o deslinde das questões postas.

− Ao prolatar a sentença, o magistrado fez referência 
ao nome comercial e ao genérico. Logo, permitiu que o 
medicamento solicitado (Femara) fosse substituído por 
outro com o mesmo princípio ativo.



ACRN nº 0047157-40.2010.815.2001.

Vistos, etc.

Trata-se de  Remessa Necessária e Apelação Cível, esta interposta 

pelo  Estado  da  Paraíba contra  sentença  de  fls.  52/58,  que  determinou  o 

fornecimento do medicamento pleiteado, conforme prescrição médica.

Em  seu  recurso  de  fls.60/68,  o  Estado  da  Paraíba  alega, 

preliminarmente, cerceamento de defesa por não ter sido permitida a realização de 

perícia  para  analisar  o  quadro  da  Autora,  bem  como,  ofensa  aos  princípios  da 

cooperação e  do devido  processo legal.  Argumenta,  ainda,  que deveria  ter  sido 

verificada  a  possibilidade  de  substituição  do  medicamento  por  outro  já 

disponibilizado pelo Estado.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões às fls.72/75.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da Apelação e 

da Remessa Necessária (fls.81/85).

É o relatório. 

DECIDO

O Apelante arguiu cerceamento de defesa, porquanto na sua ótica 

tinha direito de analisar o quadro clínico da Autora e nomear médico perito para 

avaliação do quadro clínico da mesma, bem como, para análise do medicamento 

mais eficaz para o tratamento.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter sido 

nomeado perito,  pois  já  existe  laudo  médico  nos  autos,  proveniente  de  hospital 

público estadual. 

2



ACRN nº 0047157-40.2010.815.2001.

Também não se pode negar o medicamento baseado numa mera 

possibilidade de existir substância genérica no mercado, principalmente quando a 

doença da qual a Promovente é portadora (câncer) é grave. Assim, até que o Estado 

comprove  existir  medicamento  genérico,  não  pode  omitir-se  ao  fornecimento  do 

fármaco pleiteado.

Outrossim,  a  petição  inicial  foi  devidamente  instruída  com 

documentos  que  demonstram  nitidamente  que  a  pretensão  da  Promovente  é 

abarcada pelo direito pátrio. Logo, inexiste cerceamento de defesa por ter o juiz da 

causa entendido que os fatos trazidos aos autos eram suficientes para o deslinde 

das questões postas.

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

O Estado da Paraíba disse que não foi  permitida a produção de 

provas, o que burlaria o devido processo legal.

A produção de provas pelo Estado apenas retardaria o tratamento 

da Autora e poderia acarretar em sua morte.

Vale lembrar que o ilustre Ministro  Celso de Mello,  enfatizou que 

“entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como 

direito  subjetivo  inalienável  assegurado  a  todos  pela  própria  Constituição  da 

República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um 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: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à  

saúde humanas.”1

Rejeito também esta preliminar.

1 Texto extraído do cd Júris Síntese nº59, publicado em maio/junho de 2006.
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Aduz o Estado da Paraíba que deve ser oportunizada a possibilidade 

de substituição do medicamento pleiteado por outro de igual eficácia e de menor 

custo.

Pois bem.

O médico  oncologista  que receitou  o  medicamento,  prescreveu a 

necessidade  de  utilização  do  remédio  “letrozol”,  cujo  nome  comercial  é  Femara 

(fl.11).

Ao  prolatar  a  sentença,  o  magistrado  fez  referência  ao  nome 

comercial  e  ao  genérico.  Logo,  permitiu  que o  medicamento  solicitado (Femara) 

fosse substituído por outro com o mesmo princípio ativo.

 Diante do exposto,  nego seguimento monocrático ao Recurso 
Voluntário e à Remessa Necessária, nos termos do art. 557, “caput”, do Código de 

Processo Civil, para manter a sentença recorrida em todo seu teor.

P.I.

João Pessoa,       de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator

4


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	DECISÃO MONOCRÁTICA

