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AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
MEDICAMENTO.  CONCESSÃO  DO  PEDIDO  DE 
TUTELA  ANTECIPADA.  IRRESIGNAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  ACOLHIMENTO. 
PRESENÇA DOS  PRESSUPOSTOS  PREVISTOS 
NO  ART.  273  DO  CPC.  MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.
 
-  Presente nos autos a prova inequívoca, capaz de 
convencer o magistrado acerca da probabilidade de 
acerto da pretensão inicial, bem assim sendo visível 
a possibilidade de dano irreversível à parte, é de se 
conceder a antecipação dos efeitos da tutela.

-  Não  merece  reforma  a  decisão  que  nega 
seguimento,  com  base  no  art.  557  do  CPC,  a 
recurso  manifestamente  improcedente,  diante  da 
total inconsistência de suas razões.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em  DESPROVER  O AGRAVO INTERNO,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 60.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA 

PARAÍBA  contra o decisum de fls. 42/45, que, com base no art. 557 do CPC, 
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negou seguimento, por manifestamente improcedente, ao Agravo de 

Instrumento por ele manejado em oposição à antecipação de tutela concedida 

pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer promovida por  ALICE GHEOVANA LIMA 

SANTOS, representada por sua genitora  Liliane Cristina de Lima Batista, no 

sentido de que o insurreto passasse a fornecer à Autora a medicação prescrita 

por seu médico, ou genérico ou similar, de mesmo princípio ativo, durante seu 

tratamento, pelo tempo e quantidade indicados pelo mesmo, sob pena de 

bloqueio dos valores, desobediência e improbidade.

Em suas razões, aduz o Agravante os mesmos fundamentos 

da inicial do Agravo, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão. Caso 

contrário, o julgamento do colegiado.

É o relatório. 

VOTO

Exsurge  dos  autos  que  Alice  Gheovana  Lima  Santos  é 

portadora  de  Doença  de  Pompe,  moléstia  muscular  progressiva  rara,  em 

alguns casos fatal,  causada por  ausência metabólica  hereditária  da enzima 

denominada  maltase  ácida  (CID  E  -  74.0),  fls.  32/33,  necessitando  do 

medicamento MYOZYME 50mg, não dispondo de condições financeiras para 

arcar com o custo do fármaco.

Convencendo-se  da  verossimilhança  das  alegações,  ante  a 

existência de prova inequívoca, além do fundado receio de dano irreparável à 

saúde  da  Recorrida,  a  Juíza  antecipou  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no 

pedido inicial.

Pois bem.

Nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil,  “O juiz 

poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da  

tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se  

convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado receio de dano  
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irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito  

de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”. 

No  caso  em disceptação,  inegável  é  a  verossimilhança  das 

alegações da Agravada, uma vez que a assistência à saúde e a proteção à vida 

são competências comuns dos Entes Federados (art. 23, II, CF).

Ainda segundo a Carta Magna, a saúde  “é direito de todos e  

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem  

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e  

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" 

(art. 196).

No  mesmo  caminho,  cristalina  é  a  possibilidade  de  dano 

irreparável  à  saúde  da  parte  recorrida,  necessitando,  com  urgência,  do 

medicamento prescrito.

Sustentou o Estado/Agravante que deveria ser oportunizado ao 

Recorrente  analisar  o  medicamento  mais  eficaz  e  menos  oneroso  para  o 

tratamento da Agravada.

Tal alegação não merece amparo.

Não  se  pode  negar  o  procedimento  médico  prescrito  à 

Recorrida  baseado  numa  mera  possibilidade  de  existir  medicamento  mais 

eficiente, principalmente quando a doença, da qual a Promovente é portadora, 

é grave (Doença de Pompe). 

Outrossim,  a  própria  prescrição  médica  dá  conta  da 

necessidade do tratamento ao qual pleiteia a Agravada. Logo, não basta existir  

medicamento substituto no mercado para se negar o direito da Autora. 

Diante  disto,  pode-se  concluir  que  ainda  que  existisse 

medicamento similar no mercado ou mesmo procedimento similar, tal fato não 

determinaria, por si só, que é o Estado quem decidirá sobre a solução mais 
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adequada,  pois  deve  ser  analisado  todo  o  contexto  do  quadro  médico  da 

paciente. 

Assim,  o  Estado  tenta  se  esquivar  de  sua  obrigação 

constitucional em assistir  a seus cidadãos, principalmente, no que pertine à 

saúde,  direito  fundamental  do  ser  humano,  negando-se  a  prestar 

medicamentos, de forma gratuita, às pessoas de que deles necessitam para 

garantir o próprio direito à vida, ou a vida com o mínimo de qualidade. 

Desta feita, ao acolher a pretensão da Agravada, nenhum 

equívoco cometeu o Juiz.

 Por tais razões, ratifico o meu posicionamento monocrático, 

DESPROVENDO O AGRAVO INTERNO.

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, 28 de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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