
 
PODER JUDICIÁRIO

                                       TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
  GAB.  DESEMBARGADOR  LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0002416-30.2009.815.0131
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
AGRAVANTE : Estado da Paraíba, representado por sua Procuradora, Sancha 

  Maria F. C. R. Alencar
AGRAVADA : Isadora Gonçalves da Silva, representada por sua genitora,  

 Geysa da Silva Gonçalves
ADVOGADO : Francisco Gomes de Araújo Junior

AGRAVO  INTERNO  CONTRA  DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À 
REMESSA  NECESSÁRIA.   PRELIMINARES  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA,  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA  E  OFENSA  AO  DEVIDO  PROCESSO 
LEGAL  REJEITADAS.  POSSIBILIDADE  DO 
SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. DIREITO À 
SAÚDE.  SUBSTITUIÇÃO  DO  MEDICAMENTO 
RECEITADO  POR  OUTRO  COM  MESMA 
POSOLOGIA E PRINCÍPIO ATIVO. PROVIMENTO 
PARCIAL.

-O  médico  neurologista,  que  receitou  os 
medicamentos,  prescreveu  a  necessidade  de 
utilização dos remédios Torval, Trileptal e Toxim.  Ao 
prolatar  a  sentença,  o  magistrado  apenas  fez 
referência  aos  nomes  comerciais  citados  pelo 
especialista.  De  fato,  é  possível  que  os 
medicamentos  solicitados  sejam  substituídos  por 
outros, desde que possuam o mesmo princípio ativo 
e a mesma posologia.

-  A  jurisprudência  pacífica  da  Corte  Superior  de 
Justiça  admite  o  sequestro  de  verbas  públicas 
quando estiver em jogo o direito à saúde, posto que 
este  deve  prevalecer  sobre  o  princípio  da 
impenhorabilidade dos recursos públicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por  unanimidade, em  REJEITAR AS  PRELIMINARES E PROVER 
PARCIALMENTE o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator e da 
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certidão de julgamento de fl. 202.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba 

contra Decisão Monocrática que negou  seguimento  à  Remessa  Oficial  e 

manteve a sentença que determinou o fornecimento do medicamento pleiteado.

Em seu recurso de fls.190/198,  alega  as  preliminares  de 

ilegitimidade passiva do Estado e cerceamento de defesa, porque não lhe foi 

permitida  a  produção  de  provas.  No  mérito,  aduz  a  possibilidade  de 

substituição do medicamento pleiteado por outro disponibilizado pelo Estado,  a 

inexistência  de  prova  inequívoca  do  elevado  preço  do  medicamento  e  a 

impossibilidade  do  sequestro  de  verbas  públicas  para  realização  do 

pagamento.

Requereu, assim, o provimento do Agravo Interno.

É o relatório. 

VOTO

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado 

da Paraíba, é sabido que compete solidariamente à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o cuidado da saúde e assistência pública (art. 23, inc. II),  

bem como, a organização da seguridade social, garantindo a “universalidade 

da cobertura e do atendimento” (art. 194, parágrafo único, inc. I). Logo, por ser 

a saúde matéria de competência solidária entre os Entes Federativos, pode a 

pessoa acometida de doença exigir medicamentos de qualquer um deles.

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. Assim se pronunciou o STF 

no  ARE 685230 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, publicado em 25-03-

2013.
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A preliminar de ofensa ao devido processo legal e cerceamento 

de defesa, por não ter sido permitido ao Estado analisar o quadro clínico da 

Autora, não merece prosperar.

A  produção  de  provas  pelo  Estado  apenas  retardaria  o 

tratamento da criança 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

O  Agravante  aduz,  também,  que  deveria  ser  verificada  a 

possibilidade  de  substituição  do  medicamento  pleiteado  por  outro 

disponibilizado pelo Estado.

Pois bem.

O  médico  neurologista,  que  receitou  os  medicamentos, 

prescreveu a necessidade de utilização dos remédios Torval, Trileptal e Toxim. 

Ao prolatar a sentença, o magistrado apenas fez referência aos 

nomes comerciais citados pelo especialista.

De  fato,  é  possível  que  os  medicamentos  solicitados  sejam 

substituídos  por  outros,  desde  que  possuam  o  mesmo  princípio  ativo  e  a 

mesma posologia.

Nesse sentido:

1  Texto extraído do cd Júris Síntese nº59, publicado em maio/junho de 2006.
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO 
DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA 
DA  UNIÃO,  DOS  ESTADOS  E  DOS  MUNICÍPIOS. 
LAUDO  TÉCNICO  ELABORADO  PELA  EQUIPE  DE 
CONSULTORES DA SES. CREDIBILIDADE DO LAUDO 
ELABORADO PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE 
AUTORA.  SUBSTITUIÇÃO  POR  GENÉRICOS. 
POSSIBILIDADE.  I.  Mostram-se  suficientes  os  laudos 
médicos  para  atestar  a  necessidade  do  tratamento  de 
saúde  solicitado.  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 
Federal  c/c  o  art.  241  da  Constituição  Estadual. 
Precedentes  do  STF  e  STJ.  III.  Deve  prevalecer  a 
prescrição do profissional que acompanha o paciente e a 
evolução do seu quadro de saúde. lV. Possibilidade de o 
ente público fornecer medicamento genérico,  desde 
que com o mesmo princípio ativo e  com a  mesma 
concentração  do  prescrito  pelo  médico.  Preliminar 
rejeitada.  Apelo  parcialmente  provido.  (TJRS;  APL-RN 
349504-38.2013.8.21.7000;  Bom  Jesus;  Vigésima 
Primeira Câmara Cível;  Rel.  Des.  Marco Aurélio  Heinz; 
Julg. 25/09/2013; DJERS 19/11/2013)

Por  fim,  destaco  que  a  jurisprudência  pacífica  da  Corte 

Superior de Justiça admite o sequestro de verbas públicas quando estiver em 

jogo o direito à saúde, posto que este deve prevalecer sobre o princípio da 

impenhorabilidade dos recursos públicos.

Diante do exposto,  PROVEJO PARCIALMENTE O AGRAVO 
INTERNO,  apenas para permitir a substituição dos remédios Torval, Trileptal e 

Toxim  por  outros  medicamentos  genéricos,  desde  que  possuam  o  mesmo 

princípio ativo e a mesma posologia.

É o voto. 
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José Ricardo Porto, presidente em exercício.  Participaram do julgamento, além 
do Relator,  Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 

4



Agravo Interno nº  0002416-30.2009.815.0131

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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