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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL – REMESSA  NECESSÁRIA 
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS) 
–  PROCEDÊNCIA  –  IRRESIGNAÇÃO  DO 
ESTADO DA PARAÍBA (RÉU) –  PRELIMINAR  ES   
DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  E 
INOBSERVÂNCIA  DO  DEVIDO  PROCESSO 
LEGAL  – REJEIÇÃO –  MÉRITO – 
SUBSTITUIÇÃO  DO  MEDICAMENTO  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  SENTENÇA  ISENTA  DE 
ERROS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 253 DO STJ 
C/C ART. 557, CAPUT, DO CPC – NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO DA REMESSA E DO APELO.

–  Sendo a prescrição médica firmada pelo médico 
que acompanha o caso suficiente para demonstrar 
a  patologia  e  a  eficácia  do  tratamento  prescrito, 
inexiste  o  alegado  cerceamento  de  defesa  por 
ausência de prova pericial. Preliminar cerceamento 
de defesa rejeitada.

–  O julgamento antecipado da lide não configura 
ofensa ao devido processo legal porque, sendo a 
causa de fato e de direito,  e tendo o magistrado 
elementos  suficientes  para  o  esclarecimento  da 
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questão,  fica  o  mesmo autorizado a  dispensar  a 
produção  de  quaisquer  outras  provas.  Preliminar 
de  inobservância  do  devido  processo  legal 
rejeitada.

–  Estando o apelo em manifesto confronto com a 
jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores 
e,  também,  desta  Corte,  sua  negativa  de 
seguimento é medida que se impõe.

–  Na  hipótese  incide  a  Súmula  253  do  STJ, 
segundo a qual “o art. 557 do CPC, que autoriza o 
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame 
necessário.”.

VISTOS etc.

Cuida-se  de  remessa  necessária e  apelação  cível 
interposta pelo  ESTADO DA PARAÍBA em face da sentença que julgou 
procedente a  ação de obrigação de fazer que lhe moveu  ALDACY DE 
PAIVA  COSTA,  ora  apelada,  condenando-o  no  fornecimento  dos 
medicamentos indispensáveis  à  saúde  da  promovente,  que  não  possui 
condições financeiras de arcar o tratamento de alto custo.

Em  suas  razões,  o  apelante  arguiu  preliminarmente: 
a)cerceamento  de  defesa, por  ausência  de  prova  pericial  na  autora;  e 
b)inobservância do devido processo legal por ausência de intimação antes 
do julgamento antecipado da lide. No mérito,  sustentou a possibilidade de 
substituição do medicamento e pediu o provimento do recurso (fls. 56/68).

Contrarrazões de fls. 70/72, pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou 
pelo provimento parcial da remessa e do apelo no sentido de possibilitar a 
substituição do medicamento pleiteado (fls. 79/89).

É o relatório.

DECIDO

Com  efeito,  cabe  inicialmente  ressaltar  a  necessidade  de 
conhecimento ex officio da remessa necessária.

DAS PRELIMINARES

A primeira preliminar se confunde com o mérito, razão pela 
qual analisarei conjuntamente a matéria.

2



Ofensa ao devido processo legal

Com  efeito,  o  juiz  a  quo agiu  de  modo  certo  ao  julgar 
antecipadamente  a demanda,  porquanto  o  caso não exige  produção de 
provas por ser unicamente de fato e de direito, qual seja, fornecimento de 
medicamentos a paciente 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. 1311 do CPC), já que ele é o único 
destinatário da prova e como tal cumpre-lhe conduzir o processo (art. 1252 

do CPC), inclusive, podendo, nos termos do art. 1303 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,  nem  muito  menos  o  obriga  a  intimar  as  partes  antes  do 
julgamento antecipado, 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. 
(...)4

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  SISTEMA 
FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO  DA  LIDE  SEM  PRODUÇÃO  DE  PROVA 

1 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]

2 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]

3 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.

4 STJ; AgRg no AREsp 294.953/DF, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, publicado 
em 20/06/2013.
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PERICIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  SÚMULA 
07/STJ. PREQUESTIONAMENTO.

1.- Na linha dos precedentes desta Corte, não 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. (…)5

,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.6 

[destaques de agora]

Destarte,  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.

Assim sendo, inexiste a alegada violação do devido processo 
legal, pelo que rejeito esta preliminar.

DO MÉRITO

Neste ponto também não assiste razão ao recorrente.

Conforme  entendimento  já  pacificado  na  jurisprudência 
pátria, inclusive  neste Tribunal, sabe-se que a prescrição médica firmada 
pelo  médico  que  acompanha  o  caso é  suficiente  para  demonstrar  a 
patologia e a eficácia do tratamento prescrito.

5 STJ;  AgRg  no  REsp  1126477/SP,  Rel.  Min.  SIDNEI  BENETI,  3ª  Turma,  publicado  em 
03/06/2013.

6 STJ;  AgRg  no  AREsp  234.029/PR,  Rel.  Min.  RAUL  ARAÚJO,  4ª  Turma,  publicado  em 
12/06/2013.

4



Assim  sendo é desnecessária  a  realização  da perícia 
requerida pelo apelante e até mesmo a substituição do medicamento, uma 
vez que aquele prescrito é melhor se aplica ao caso.

Além do mais, 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.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  PRELIMINARES. 
FALTA  DO  INTERESSE  DE  AGIR.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA.  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO. 
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA CONDIÇÃO CLÍNICA DA 
PROMOVENTE. REJEIÇÃO.

(…)

-  A declaração firmada por médico particular  constitui 
prova  suficiente  para  atestar  a  enfermidade  e  o 
tratamento  adequado  para  o  paciente,  mostrando-se 
desnecessária a realização de perícia para averiguar a 
condição clínica da promovente. (…)

(TJPB - AC nº 00120120077050001 - TRIBUNAL PLENO - 
Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA – j. em 12/03/2013)

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DA 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO E 
À  REMESSA  OFICIAL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
FORNECIMENTO  DE  REMÉDIO.  DIREITO  À  SAÚDE. 
GARANTIA CONSTITUCIONAL DE TODOS. PRELIMINAR 
DE  POSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO 
TRATAMENTO  MÉDICO  RECEITADO  POR  OUTRO  JÁ 
DISPONIBILIZADO  PELO  ENTE  ESTATAL.  REJEIÇÃO. 
INOVAÇÃO  EM  SEDE  DE  REGIMENTAL. 
IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO DE PROVER O 
MEDICAMENTO.  ARGUMENTAÇÕES  DO  RECURSO 
INSUFICIENTES A TRANSMUDAR  0  POSICIONAMENTO 
ESPOSADO.  DECISUM  EM  CONSONÂNCIA  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO.

-  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 se médico, 
com  a  emissão  de  receituário  e  relatórios,  constitui 
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elemento suficiente para comprovar o estado em que se 
encontra, a patologia e o medicamento mais eficaz para 
o seu tratamento,  não havendo que se falar,  portanto, 
em  substituição  do  fármaco  receitado  por  outro,  já 
disponibilizado pelo Estado.

(...)

(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  00120120026685001  - 
Órgão (1 CAMARA ESPECIALIZADA CIVEL) - Relator DES. 
JOSÉ RICARDO PORTO - j. em 16/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO 
DE  MEDICAMENTOS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.  DEVER 
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 
UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS.

I.  Mostram-se  suficientes  os  laudos  médicos  para 
atestar  a  necessidade  do  tratamento  de  saúde 
solicitado. (...)

(TJRS; AC: 70051288157 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 
Vigésima Primeira Câmara Cível, DJe 13/11/2012)

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.7

PROCESSO  CIVIL –  REMESSA  NECESSÁRIA E 
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO DE FAZER 
(FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS)  JULGADA 
PROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO  DO  ESTADO  – 
PRELIMINARES  E  MÉRITO  QUE  SE  CONFUNDEM  – 
ANÁLISE CONJUNTA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE  –  ALEGAÇÃO  DE  ERRO  IN  PROCEDENDO – 
INEXISTÊNCIA  –  PEDIDO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO 
MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA POR OUTRO SIMILAR 
–  IMPOSSIBILIDADE  –  RECOMENDAÇÃO  DO 

7 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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MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  –  PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA 
E APELO DESPROVIDOS.

– Diversamente do alegado, o julgamento antecipado da lide 
não configura erro in procedendo, mormente porque, sendo 
a causa de fato e de direito, e tendo o magistrado elementos 
suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo 
autorizado  a  dispensar  a  produção  de  quaisquer  outras 
provas,  podendo julgar antecipadamente a causa, sem que 
isso configure cerceamento de defesa ou  desvio do devido 
processo legal.

–  É  impossível  a  substituição  de  medicamentos  de 
referência por outros similares, porquanto embora 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.

–  Remessa e apelo desprovidos para manter a r. sentença 
recorrida em todos seus termos.

(TJPB;  RN  e  AC nº200.2011.017.161-4/001,  Terceira 
Câmara Cível, julgado em 16 de setembro de 2013)

[destaques de agora]

Portanto, verifica-se que a r. sentença está isenta de erros e 
que foi  prolatada  em  consonância  com  a  pacífica  jurisprudência  pátria, 
razão porque deve ser mantida em todos seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC c/c a 
súmula 253 do STJ,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO e  À REMESSA e 
mantendo a sentença em todos seus termos.

Por fim,  CORRIJA-SE a etiqueta dos autos identificando-a 
na forma do cabeçalho acima.

P. I.

João Pessoa, 9 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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