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                                       TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
  GAB.  DESEMBARGADOR  LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  0000615-
74.2012.815.0131
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
AGRAVANTE : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Igor de 

Rosalmeida Dantas
AGRAVADO : Ministério Público da Paraíba 

AGRAVO  INTERNO  CONTRA  DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PRELIMINARES DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA,  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA,  OFENSA  AO  DEVIDO  PROCESSO 
LEGAL E IMPOSSIBILIDADE DO SEQUESTRO DE 
VERBAS  PÚBLICAS  REJEITADAS. MANTIDA A 
DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU  QUE 
DETERMINOU  A  REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o Agravo Interno, nos termos do voto 
do Relator e da certidão de julgamento de fl.175.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba 

contra Decisão Monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento e 

manteve  a  decisão  de  primeiro  grau  que  determinou  o  fornecimento  dos 

mediamentos pleiteados.

Em seu recurso de fls.157/171,  alega  as  preliminares  de 
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possibilidade  de  substituição  do  medicamento  pleiteado  por  outro 

disponibilizado pelo Estado, ilegitimidade passiva do Estado e inobservância do 

devido processo legal e da cooperação, porque não intimou o Ente Público 

antes de antecipar a lide. Argumentou, ainda, que era necessário comprovar a 

ineficácia dos tratamentos médicos disponibilizados pelo Estado antes de se 

valer, unicamente, da receita médica emitida por particular e que o Estado tinha 

direito de analisar o quadro clínico da autora.

Requereu, assim, o provimento do Agravo Interno.

É o relatório. 

VOTO

Examinando os pontos debatidos no recurso, não encontrei 

razões para modificar a decisão.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

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.

Portanto,  a  divisão  de  atribuições  prevista  na  Lei  8.080/90, 

norma  que  trata  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  não  exime  os 

supramencionados entes estatais de suas responsabilidades garantidas pela 

Constituição Federal.

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, 
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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.

DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO 

PLEITEADO POR OUTRO DISPONIBILIZADO PELO ESTADO

Alega  o  ente  público  que  não  se  pode  deixar  ao  alvitre  da 

requerente escolher o medicamento devido.

De  fato,  existe  a  possibilidade  de  o  ente  público  fornecer 

medicamento  genérico,  desde  que  com  o  mesmo  princípio  ativo  e  com  a 

mesma concentração do prescrito pelo médico. Inclusive, em que pese ter o 

médico prescrito  os colírios pelo nome atribuído pelo fabricante,  esclareceu 

qual o princípio ativo dos mesmos. Ademais, o magistrado singular determinou 

o fornecimento dos medicamentos em conformidade com a prescrição médica, 

o que possibilita ao Estado fornecer a fórmula genérica.

Por outro lado, ao contrário da Autora, que bem fundamentou 

com laudo médico seu pedido, o Estado apenas afirma que poderia existir outro 

medicamento  eficaz  para  o  tratamento  sem  anexar  nenhuma  prova  nesse 

sentido.

Logo, não se pode negar o medicamento baseado numa mera 

possibilidade de existir outra substância no mercado capaz de tratar a Autora, 

principalmente quando a doença da qual é portadora mostra-se muito grave, 

estando já cega de um olho.

Portanto,  até  que  o  Estado  da  Paraíba  prove  existir 

medicamento  genérico  com  o  mesmo  princípio  ativo,  deve  fornecer  a 

medicação pleiteada.

DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL E DA COOPERAÇÃO
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Argumenta  o  Agravante  a  inobservância  aos  princípios  do 

devido processo legal e da cooperação, porque o magistrado não intimou o 

Ente Público antes de antecipar a lide.

Ora, era totalmente desnecessária a intimação, até porque a 

jurisprudência já pacificou o entendimento de que é possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a 

fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, 

a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada 

multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas 

públicas.

Portanto, o argumento não merece amparo legal.

DO  DIREITO  DO  ESTADO  DE  ANALISAR  O  QUADRO 

CLÍNICO DA AUTORA

O  Agravante  alega  que  o  Estado  tinha  direito  de  nomear 

médico  perito  para  avaliação  do  quadro  clínico  da  Autora,  bem  como,  de 

verificar qual o medicamento mais eficaz para o tratamento.

Tal alegação não merece amparo.

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

sido nomeado perito  para avaliar  o  quadro clínico da Autora,  pois  já  existe 

laudo médico nos autos. 

Ora, 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 é grave. 

No caso em tela,  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 
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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.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SE FORNECER MEDICAMENTO 

BASEADO EM RECEITA DE MÉDICO PARTICULAR

O fato de o relatório e a receita médica terem emanado de 

médico não credenciado pelo SUS não os invalida para fins de obtenção do 

medicamento prescrito na rede pública,  máxime porque, até que se prove em 

contrário,  o  pagamento  da consulta  não altera  a  prescrição médica. Nesse 

sentido,  o  RMS  24.197/PR,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010.

Logo, os argumentos expendidos pelo Recorrente não têm o 

condão de modificar a Decisão Monocrática.

Portanto, não tendo o que reconsiderar, à luz de tudo o que foi 

exposto, DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão. 

É o voto. 
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e 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 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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