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CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO, por intermédio da Defensoria Pública Estadual
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PROCURADOR: Carlos Henrique Falcão de Lima

SENTENÇA

Cuida-se  de  AÇÃO  COMINATÓRIA  COM  PEDIDO  DE  TUTELA  PROVISÓRIA

ajuizada por  A.B.A. DA . L.  representado por sua genitora CLAUDIA MARCIA DA CONCEIÇÃO

ASSUNÇÃO,  por  intermédio  da  Defensoria  Pública  Estadual em  face  do  ESTADO  DO

MARANHÃO.

Relata  que  a  menor  vem sofrendo  com crises  epilépticas  desde  seus  04  (quatro

meses) de vida, classificadas, inicialmente, como espasmos infantis e, atualmente, com diagnóstico de

SINDROME DE LENNOX-GASTAUT e  com atraso  no  desenvolvimento  neuropsicomotor,  sendo

firmado o diagnóstico de epilepsia refrataria.

Menciona que a paciente já fez todas as terapias possíveis disponíveis no Brasil, sem

controle  adequado  das  crises  e  com  prejuízo  ou  não  melhora  do  seu  desenvolvimento

neuropsicomotor, e sem controle de suas crises. Afirma que surgiu uma esperança de possibilidade de

melhora com o produto CANNABIDIOL MEDICINAL, decorrente dos relatos de vários pacientes no

Brasil, razão pela qual a mãe da menor, ciente desse fato, diligenciou e, após manter contato com

centros de epilepsia e trabalhos científicos de controle de crises em pacientes que estão usando tal

medicação,  foi  solicitada  pelo  médico  que  acompanha  a  referida  medicação,  como  alternativa

terapêutica ou complementar ao tratamento atual. 

Assevera  que  tentou  obter  o  referido  medicamento  na  Secretaria  Municipal  de

Pedreiras, mas não conseguiu.

Sustenta que a ANVISA já autorizou a importação excepcional de 59 (cinquenta e

nove) quantidades em tubo do produto Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD 14-25% - 10g –

Fabricante:  Hemp  Meds  Px  de  produto  à  base  de  Canabiniol,  em  associação  com  outros

canabinóides no período de 01 (um) ano.

Aduz que o quadro clínico da menor continua grave, pois necessita de consultas com

baterias  de  exames,  além  do  custo  do  tratamento  ser  elevado  em  razão  do  medicamento  ser

importado dos Estados Unidos, e portanto, seu preço está atrelado ao dólar.

Diante de toda a situação exposta, requer a) concessão da tutela de urgência, a fim

de que o Estado do Maranhão realize o imediato custeio do tratamento do paciente, no tocante a

exames preliminares indispensáveis,  consultas,  medicamentos (especialmente o Real Scientific

Hemp Oil (RSHO) CBD 14-25% - 10g – Fabricante: Hemp Meds Px de produto à base de

Cannabidiol), dentre outros que se afigurarem necessários, ou, subsidiariamente, na impossibilidade

1
Marco Adriano Ramos Fonsêca

Juiz de Direito

Comarca de Pedreiras/MA

Fls. ________                 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27225537/null
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27225537/null
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27225537/null


ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDREIRAS
Primeira Vara

que o transfira para outra entidade apta a lhe fornecer o tratamento especializado, em rede pública ou

privada, devendo o ente estatal custear todo o tratamento necessário para garantir a vida do autor,

inclusive se dor necessário transferi-lo à rede de saúde de outro Estado da Federação, sob pena de

multa diária; b) citação da parte requerida; c) intimação do Ministério Público; d) ao final, seja julgada

procedente o pedido, confirmando a liminar e reconhecendo em definitivo a obrigação do requerido

em realizar todo o custeio do tratamento, abrangendo consultas e medicamentos, de que o autor

necessita, bem como de arcar com todo o custo do tratamento do paciente que, eventualmente, for

realizado em hospital particular; e) concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntou aos autos os documentos de fls. 06/17.

Às fls.19/20 consta despacho determinando a intimação da Defensoria Pública a fim

de  demonstrar  que  buscou  administrativamente  provocar  o  ente  público  a  fornecer  os

medicamentos espontaneamente, mediante prévio cadastro perante a FEME – Farmácia

Estadual  de  Medicamentos  Especializados,  com  a  juntada  do  respectivo  pedido

administrativo, sob pena de não restar caracterizado a condição da ação do interesse processual,

diante de ausência de pretensão resistida, bem como  esclarecer se o medicamento solicitado

encontra-se inserido na Relação de Medicamentos Especiais já constantes do acervo do

ente  público  ora  requerido,  ou  se  trata  de  medicamento  experimental,  informando

inclusive  se  existe  outro  medicamento  equivalente  e  compatível  com  o  tratamento

constante do RENAME - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME):

Às  fls.23/26  a  Defensoria  Pública  Estadual  emendou  a  inicial,  informando  que  o

medicamento pleiteado não pode ser comercializado em solo brasileiro, pois não é regulamentado

pela ANVISA, apesar de ser permitida a importação em casos excepcionais. Esclarece, ainda, que

referido medicamento não pode ser encontrado na Farmácia Estadual de Medicamentos Especializados

e nem consta na Relação Nacional de Medicamentos Especializados.

Às fls. 28 consta despacho na qual  se reservou a apreciação do pedido de tutela

provisória  após  a  resposta  do  requerido,  como  garantia  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,

determinando a citação do requerido por remessa dos autos.

Devidamente citado, o Estado do Maranhão apresentou contestação de fls.  33/46,

alegando,  em  síntese,  ilegitimidade  passiva  e,  no  mérito  seja  julgado  improcedente  os  pedidos

articulados na inicial, diante da impossibilidade do Judiciário atuar na esfera discricionária do Poder

Executivo, além de invocar ofensa à política orçamentária (cláusula da reserva do financeiramente

possível).

Às  fls.  50/56  a  Defensoria  Pública  Estadual  apresentou  réplica  à  contestação

reiterando os termos da inicial.

Às  fls.  58  foi  dado  vista  dos  autos  ao  Ministério  Público  Estadual,  contudo  não

apresentou manifestação, na forma da certidão de fls. 61.
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Às  fls.  63  o  Estado  do  Maranhão  atravessa  petição  para  informar,  segundo

informações  prestadas  pela  Secretaria  de  Estado  da  Saúde,  que  o  medicamento  CANABIDIOL

MEDICINAL  não  faz  parte  do  elenco  de  medicamento  do  SUS,  conforme  Portaria  GM/MS  nº

1.554/2013. Esclarecer, ainda, que a ANVISA autorizou apenas a importação do medicamento por

pessoas físicas e para uso próprio, conforme resolução da Diretoria Colegiada nº 17, de 06.05.2015.

Juntou os documentos de fls. 64/70.

Às fls. 72/73 a Defensoria Pública atravessa petição pugnando pela não suspensão da

presente  demanda  em  razão  do  enfrentamento  do  Recurso  Especial  1.657.156  pelo  STJ,  para

julgamento  pelo  sistema  dos  recursos  repetitivos,  requerendo  a  apreciação  do  pleito  de  tutela

provisória de urgência. 

É o relatório. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

2.1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

In casu, a matéria comporta julgamento antecipado do mérito. A norma prescrita

no art. 355, inc. I1, do NCPC permite ao juiz julgar antecipadamente o mérito.

Desse modo, a precipitação do julgamento do mérito deve ocorrer toda vez que o

juiz se encontre devidamente instruído acerca dos fatos submetidos à sua apreciação, podendo aplicar

o  direito  ao  caso  concreto,  independentemente  da  produção  de  qualquer  outra  prova,  além da

documental já constante dos autos, que é o caso da presente.

Por oportuno, enalteço que fora respeitado o contraditório dinâmico insculpido no

novo CPC.

2.2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

O Estado do Maranhão suscitou  preliminar  de ilegitimidade passiva  ad causam

afirmando que o dever de custear o tratamento fora do domicílio do paciente cabe ao poder Municipal

em face da descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, não merece guarida a pretensão do requerido de ser excluído do pólo

passivo da presente demanda, uma vez que 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.

Desse modo, o direito à vida e à saúde é assegurado a todos pelos artigos 5º, 6º,

196 e seguintes da Constituição Federal, não podendo o Estado se recusar a fornecer ou fornecer de

forma inadequada, os serviços e tratamento, em face do caráter excepcional, do atual e precário

estado de saúde da requerente, pois está em jogo a dignidade da pessoa humana e saúde de um

cidadão,  implicando  frontal  violação  dos  direitos  básicos  do  cidadão,  haja  vista  que  os  serviços

prestados são irregulares e inadequados.

1 Art. 355.  O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
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Ressalte-se que pelo princípio da universalidade, o qual objetiva assegurar a mais

plena garantia de cobertura e atendimento, não há justificativa para que qualquer ente da federação

se  negue  fornecer  o  tratamento  médico  necessário  ao  beneficiário  dos  presentes  autos,  que  é

destituído de recursos financeiros (art. 196 c/c art. 5°, caput, da Constituição Federal), pois o direito à

saúde é consequência necessária do direito à vida, ambos garantidos na Constituição Federal.

Ademais,  embora  a  execução  da  política  de  saúde  caiba  preferencialmente  ao

município, restringindo-se a atuação federal e estadual no gerenciamento do sistema e participação

no financiamento, excepcionalmente é dever do Estado a execução de ações e serviços de saúde,

especialmente  quando  a  estrutura  municipal  não  se  mostra  suficiente  para  fornecer  de  forma

adequada os serviços e tratamento de saúde de que necessita o requerente, justificando-se desse

modo a legitimidade passiva do Estado do Maranhão na presente ação.

Assim, independentemente sobre qual entidade federativa (União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios) recairá o ônus,  é obrigação do Poder Público concretizar o direito à

saúde, cujas normas de índole constitucional de modo algum devem se restringir ao seu aspecto

programático, conforme assentado pela Corte Suprema, ipsis litteris:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO.

AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante

a implementação de políticas públicas,  impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que

possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo

Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência

em questão  que envolve  o  poder discricionário  do  Poder  Executivo.  Precedentes.  3.  Agravo regimental

improvido. (AI 734487-PR, Rela. Mina. Ellen Gracie, 2ª Turma, julgado em 03/08/2010, DJE de 20-08-2010)

Portanto, não há que se falar, no caso, em ilegitimidade passiva do Estado do

Maranhão, pois a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (órgão incumbido do mister

uniformizador da dicção das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual “a

discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de

medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”2, “conseqüência constitucional indissociável

do direito à vida”3.

De acordo com a exegese do art. 196 da Constituição Federal 4, externada em

inúmeras  decisões  dos  Ministros  integrantes  da  STF,  “O  Sistema  Único  de  Saúde  torna  a

responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” 5, mesmo

quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA”.

Assim, resta induvidoso que cabe ao Estado do Maranhão, ora requerido, assumir

seu encargo de forma efetiva e tempestiva, viabilizando ao paciente, o custeio das despesas com o

tratamento, pleiteados na exordial.

2 SS n. 3231/RN, relatora a Senhora Ministra ELLEN GRACIE, j. em 28.05.2007.

3 2 RE n. 271.286-AgR, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 12.09.2000.

4 “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

5 RE n. 195192/RS, Segunda Turma, relator o Senhor Ministro MARCO AURÉLIO, j. em 22.02.2000.
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Passo ao enfrentamento do MÉRITO.

2.3. DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO 

Destarte,  o  caso  vertente  envolve  princípios  e  fundamentos  de  estatura

constitucional, os quais devem nortear o presente provimento jurisdicional.

A nossa Carta Magna de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, instituiu um

Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput), tendo consagrado, como fundamentos da República, a

cidadania (art. 1º, inciso II) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), estabelecendo como

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, com densa carga axiológica e programática,

constituir uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, inciso I), reduzir as desigualdades sociais e

regionais (art. 3º, inciso III), promovendo o bem de todos, sem distinção (art. 3º, inciso IV).

Tais princípios (vetores hermenêuticos), portanto, objetivam a proteção do núcleo

essencial  e  intangível  do  próprio  Estado  Democrático  de  Direito  que  se  define  pela  proteção

extremada da dignidade do Homem e plena eficácia das normas implementadas.

Demais disso, verifica-se que a presente demanda versa, eminentemente, sobre

dignidade da  pessoa  humana,  elevada constitucionalmente  ao  nível  de  fundamento da  República

Federativa do Brasil, conforme consagrado no art. 1º, inciso III de nossa Carta Magna, ao se verificar

o estado de saúde da paciente, e a impossibilidade econômica de sua família para prover as despesas

inerentes  ao  tratamento  médico  necessário  ao  restabelecimento  de  seu  bem estar,  que  não  se

encontra  disponível  neste  Estado  do  Maranhão,  sendo  necessário  o  custeio  do  medicamento

(especialmente o Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD 14-25% - 10g – Fabricante: Hemp

Meds Px de produto à base de Cannabidiol).

Nesses  moldes,  é  cediço  que  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. O direito à vida e à saúde é assegurado a todos pelos artigos 5º, 6º, 196 e seguintes da

Constituição Federal, não podendo o Estado se recusar a fornecer ou fornecer de forma inadequada,

os serviços e tratamento de que necessita o requerido com todos os seus desdobramentos, tais como

internação, medicamentos, acompanhamento psiquiátrico e outros que se fizerem necessários.

Cabe ao Poder Público, por essa razão, promover políticas públicas capazes de

concretizar  esse direito fundamental,  de cunho social,  que demanda ações positivas,  restando ao

Poder Judiciário, frente às omissões estatais, dar efetividade ao preceito estatuído no art. 5º, § 1º, da

Constituição Federal, que prevê a aplicabilidade imediata das normas concernentes a essa categoria

de direitos, sem que haja qualquer ingerência na atividade governamental ou vilipêndio ao princípio

da separação dos poderes (STA 278-6, Rel. Min. Gilmar Mendes, STF, decisão, julgado em 22/10/08,

DJE 29/10/08).

Não apenas em função de imperativo constitucional, mas principalmente por seu

caráter fundamental, essencial e inestimável, intrínseca e umbilicalmente ligado ao direito à vida, o
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direito à saúde deve ser promovido por todos os entes da Federação solidariamente (art. 23, II, CF),

que  não  podem  se  esquivar  dessa  obrigação  imposta  pelo  legislador  constituinte,  sob  pena  de

transformar esse direito em mera promessa constitucional ou simples norma programática.

Neste sentido, é obrigação do Poder Público garantir mediante políticas sociais e

econômicas a promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme já amplamente discorrido, bem

como é patente o perigo constante que o autor está submetido. 

No  caso  concreto,  é  a  vida  humana  que  está  periclitando  em termos  de  seu

mínimo existencial (mantença da saúde), razão pela qual se impõe medidas de eficácia objetiva a

resguardar e promover tal interesse público indisponível, tal como a de determinar que o requerido

preste imediatamente a pretensão deduzida. O direito à saúde, preceito erigido à categoria de direito

fundamental,  constitui  uma das  prestações  de  maior  valia  dentro de  um Estado  Democrático  de

Direito (tendo aplicação imediata na forma do art. 5º, §1º, da CF/88).

Por  oportuno,  devemos  mencionar,  ainda,  que  deve  incidir  o  regramento

consagrado no ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, cabendo a transcrição dos seguintes

artigos do referido Estatuto:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, ASSEGURANDO-SE-LHES, POR

LEI OU POR OUTROS MEIOS,  TODAS AS OPORTUNIDADES E  FACILIDADES,  A  FIM DE LHES

FACULTAR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, mental, moral, espiritual e social, EM CONDIÇÕES DE

LIBERDADE E DE DIGNIDADE.

Art.  4º É DEVER   da família,  da comunidade,  DA SOCIEDADE EM GERAL E DO PODER PÚBLICO

ASSEGURAR, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS REFERENTES À VIDA,

À SAÚDE, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, À DIGNIDADE,

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

A) PRIMAZIA DE RECEBER proteção e SOCORRO em quaisquer circunstâncias;

B) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

Art. 7º A criança e o adolescente  TÊM DIREITO A PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE,  mediante a

efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que  permitam o  nascimento  e  o  DESENVOLVIMENTO

SADIO E HARMONIOSO, EM CONDIÇÕES DIGNAS DE EXISTÊNCIA.

ART. 11. É ASSEGURADO ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,

POR INTERMÉDIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, garantido o acesso universal e igualitário às ações e

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§  2º  -  Incumbe  ao  Poder  Público  fornecer  gratuitamente  àqueles  que  necessitarem  os

medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

 (Redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005)

No  caso  concreto,  não  há  que  se  falar  de  interferência  do  Judiciário  na

independência do Poder Executivo. A norma que determina a obrigação dos entes estatais de garantir

a saúde aos necessitados, fornecendo os meios indispensáveis a este mister, não se originou nas

determinações do Poder Judiciário. Como visto acima, é a Constituição, documento jurídico supremo

do Estado Democrático, que garante este direito aos indivíduos, cabendo à Administração apenas

realizá-lo sempre que preenchido os requisitos legais, como é o caso nos autos. Não o cumprindo, a

6
Marco Adriano Ramos Fonsêca

Juiz de Direito

Comarca de Pedreiras/MA

Fls. ________                 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11185.htm#art2


ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDREIRAS
Primeira Vara

única saída para o cidadão é recorrer ao Judiciário para que este determine o cumprimento da Carta

Magna.

Demais  disso,  não  pode  o  Estado,  com o  intuito  de  obstaculizar  a  efetivação

judicial do direito à saúde valer-se da chamada teoria da “reserva do possível”, que é o postulado

segundo o qual o cumprimento de decisões que impliquem em gastos públicos fica a depender da

existência de meios materiais disponíveis para a sua implementação.

Como  visto  acima,  é  a  Constituição,  norma  jurídica  suprema  do  Estado

Democrático,  que garante  este  direito  aos  indivíduos,  cabendo à  Administração  apenas  realizá-lo

sempre que preenchido os requisitos legais, como é o caso nos autos. Não o cumprindo, a única saída

para  o  cidadão  é  recorrer  ao  Judiciário  para  que  este  determine  o  cumprimento  da  norma

constitucional.

Não  basta  simplesmente  alegar  que  não  há  possibilidades  financeiras  de  se

cumprir a ordem judicial, é preciso demonstrá-la. O que não se permite é que a invocação da reserva

do possível inviabilize a efetivação de direitos fundamentais de ordem constitucional.

Em convergência, o Superior Tribunal de Justiça assentou: “É obrigação do Estado

(União,  Estados-membros,  Distrito  Federal  e  Municípios)  assegurar  às  pessoas  desprovidas  de

recursos  financeiros  o  acesso  à  medicação  ou  congênere  necessário  à  cura,  controle  ou

abrandamento de suas enfermidades,  sobretudo, as mais  graves”9  .  Por isso,  já se proclamou o

“direito de todos e dever dos entes públicos promover os atos indispensáveis à concretização do

direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, equipamentos médicos, realização

de exames, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios de

adquiri-los”6.

Neste mesmo sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.

REQUISITOS  DO  ART. 273 DO CPC.I  -  Presentes  a  verossimilhança  e  a  prova  inequívoca  do  direito

alegado, tendo em vista a necessidade do medicamento, bem como a ausência de recursos econômicos

para adquiri-lo, merece ser deferido o provimento liminar. II - Evidente o risco de dano irreparável em

razão da gravidade da doença. Agravo provido. (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70030471494) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERNAÇÃO  COMPULSÓRIA.  TRATAMENTO  CONTRA  DROGADIÇÃO.

MUNICÍPIO DE VIAMÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VEROSSIMILHANÇA

NAS  ALEGAÇÕES.  1.  Caso  em  que  a  genitora  buscou  auxílio  dos  entes  públicos  para  internar

compulsoriamente o filho, que conta com 21 anos de idade, é dependente químico (CID F 19.2) e, em

virtude de seu comportamento violento, necessita de avaliação e internação compulsória, para tratamento

de drogadição. Verossimilhança demonstrada. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e

internação  compulsória  é  solidária  entre  União,  Estados  e  Municípios,  não  podendo  o  particular  ter

limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, pela alegação de falta de vagas na entidade

hospitalar.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  PROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70043393032,  Oitava

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 01/09/2011)  

Ora, evidente a necessidade do menor, portador de epilepsia, como se vê dos

diversos documentos juntados, justificando-se o fornecimento do medicamento postulado, devendo

6 TJ/RS, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível Nº 70029518073, relator o Senhor Desembargador ARNO WERLANG, j. em 27.05.2009.
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a tutela de seus interesses se dar,  pois, com máxima prioridade, como preconiza  o  Estatuto da

Criança  e  do  Adolescente em  seus  arts. 7º, caput,  e 11,caput, bem  como  o  art. 227, caput,

da Constituição Federal.

Com relação a não observância dos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde, é

preciso levar em consideração o disposto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado

(lato sensu) mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, e,

para tanto, existe o Sistema Único de Saúde, que é financiado com recursos da Seguridade Social,

da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios.  Importa  repisar,  no  caso,  que há

prescrição médica apontado a necessidade do infante de receber a medicação de forma continua (fl.

15-16).

Destarte, determino que o requerido deve arcar com o tratamento pelo período

de  um  ano,  condicionando  a  continuidade  do  fornecimento  a  apresentação  de  laudo  médico

demonstrando a necessidade.

No  mais,  quanto  à  realização  de  avaliações  periódicas,  entendo  que  tal

determinação não trará prejuízo à menor, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento,

bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.

Saliento que tais avaliações deverão ocorrer às expensas dos entes públicos.

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL.  ECA  . DIREITO

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DAS DEMANDAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL. PREVISÃO

ORÇAMENTÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL.  EXAMES PERIÓDICOS. CABIMENTO. DENOMINAÇÃO COMUM

BRASILEIRA.  1.  Em  se  tratando  de  condenação  de  valor  incerto,  uma  vez  que  a  obrigação  de

fornecimento do medicamento é por período não determinado - enquanto perdurar a necessidade do uso

do fármaco -, não há falar em reexame necessário, nos termos do art.  475  , § 2º  , doCPC  . 2. Enquanto não

houver  manifestação  definitiva  do  STF  no  RE  566.471/RN,  ainda  pendente  de  julgamento,  cuja

repercussão  geral  já  foi  admitida,  para  efeitos  práticos  -  ante  a  jurisprudência  consolidada  no  STJ  -

admite-se  a  solidariedade  entre  União,  Estados  e  Municípios  nas  demandas  que  dizem  respeito  ao

atendimento  à  saúde.  3.  O direito  à  saúde,  superdireito  de  matriz  constitucional,  é  dever  do Estado

(União, Estados e Municípios) como corolário do direito  à vida e do princípio da dignidade da pessoa

humana. 4. Embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias

dos  entes  públicos,  situações  de  risco  merecem  a  tutela  jurisdicional,  impondo-se,  apenas,  o

estabelecimento de critérios para que o deferimento de pedidos não sobrecarregue o orçamento público.

5. Cabível  a  realização  de  avaliações  periódicas  para  comprovação  da  necessidade  de

utilização  do  medicamento  pleiteado,  considerando  que  a  obrigação  dos  demandados  em

fornecê-lo ao menor persiste enquanto houver indicação médica para tanto . 6. Está o Estado

obrigado a fornecer medicamento através da denominação genérica e não pelo nome comercial.  NÃO

CONHECERAM DO REEXAME NECESSÁRIO E DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(Apelação  e  Reexame  Necessário  Nº  70047181565,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 22/03/2012).

2.3. DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

Registro, por oportuno, que por decorrência da entrada em vigor do Novo CPC,

passo a apreciação do pedido como Tutela Provisória. Segundo a nova sistemática processual a
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tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência

pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou

incidental (CPC, artigo 294).

No caso dos autos, considerando que já foi oportunizado o contraditório, entendo

pela caracterização da tutela provisória de evidência, nos moldes do art. 311, inciso IV, do NCPC,

cuja redação transcrevemos:

Art. 311.       A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de

dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do

direito do autor, A QUE O RÉU NÃO OPONHA PROVA CAPAZ DE GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL.

Como se sabe, configuram pressupostos genéricos e essenciais para a concessão de

qualquer espécie de tutela de urgência a existência de prova inequívoca ou fundamento relevante que

conduza  a  um juízo  de  verossimilhança  sobre  alegações  apresentadas  pelo  postulante  da  tutela

(fumus bonis iuris).

Além disso, o deferimento da tutela de urgência somente se justifica se a demora do

processo puder causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade (periculum in mora),

justificando um receio de ineficácia do provimento final.

No  caso  concreto,  pelos  documentos  anexados  aos  autos,  resta  demonstrada  a

doença diagnosticada no autor e a prescrição médica do tratamento médico com o medicamento

HEMP IOL (RSHO) Cannabidiol (CBD) (fl. 15-16). 

Ademais, em que pese a negativa do Requerido acerca do pedido de fornecimento do

medicamento  ao  autor,  o  estágio  da  doença  e  os  sintomas  dolorosos  suportados  pelo  mesmo,

conforme relatado, demonstram a urgência e a necessidade de uma postura ativa e eficaz do Poder

Judiciário na apreciação do caso, em atenção especialmente ao Princípio Constitucional da Dignidade

da Pessoa Humana. Presente, portanto, o periculum in mora.

Registre-se, por oportuno, que em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos

da  Ação  Civil  Pública  nº 0090670-16.2014.4.01.3400,  proposta  pelo  Ministério  Público  Federal  no

Distrito Federal e deferida pelo juiz Marcelo Rebello Pinheiro, da 16ª Vara/DF, a Anvisa publicou, no

dia 21/03/2016, a RDC 66/2016, que permite a prescrição médica e a importação, por pessoa física,

de  produtos  que  contenham  as  substâncias  Canabidiol  e  Tetrahidrocannabinol  (THC)  em  sua

formulação, exclusivamente para uso próprio e para tratamento de saúde. 

Vale  destacar  que  desde  abril  de  2014  a  Anvisa  já  vinha  liberando  pedidos

excepcionais de importação de produtos com Canabidiol para uso pessoal. Em janeiro de 2015, a

Anvisa retirou o Canabidiol da lista de substâncias proibidas vigente no Brasil, incluindo-o no rol de

substâncias controladas. Na prática, a Agência já autorizava a importação de produtos à base de

Canabidiol, por pessoa física, para uso próprio, desde que com prescrição de profissional legalmente

habilitado, para tratamento de saúde.

Em agosto de 2015, a Anvisa passou a autorizar a compra excepcional do produto não

só para pacientes com epilepsia, mas para diversas patologias, como dores crônicas e de Parkinson. 
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De 2014 até hoje, a Agência recebeu 1.449 solicitações de importação de produtos à

base  de  Canabidiol,  sendo que 1.279  foram autorizadas,  conforme matéria  divulgada no  site  da

ANVISA7.

Nesses moldes, atendendo à decisão judicial, a RDC altera o art. 61 e inclui adendos

nas Listas “E” e “F2” do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como altera o art. 3º e   revoga

os artigos 5º e 6º da RDC 17/2015, passando a permitir a prescrição médica e a importação, por

pessoa  física,  de  produtos  que contenham as  substâncias  Canabidiol  e  THC em sua formulação,

exclusivamente para uso próprio e para tratamento de saúde.

Para  a  importação  desses  produtos,  é  necessário  atender  a  todas  as

determinações da RDC 17/2015. O paciente ou o seu responsável legal deverá solicitar à Anvisa,

em formulário  próprio,  uma  Autorização  Excepcional  para  a  importação  e  utilização  do  produto,

apresentando prescrição médica, laudo médico e declaração de responsabilidade e esclarecimento

assinada pelo médico e paciente/responsável legal, o que restou parcialmente comprovado nos autos,

pois a parte autora NÃO comprovou já ter se habilitado perante a ANVISA para a importação do

medicamento a base de Cannabidiol (CBD), sendo, portanto, verossímeis as alegações constantes na

peça inicial (fumus boni iuris).

Evidente, portanto, que seu direito à vida e à saúde jamais será assegurado sem o

fornecimento do medicamento pelo Sistema Único de Saúde. 

Além disso, em que pese a ausência de registro do medicamento na ANVISA pudesse,

inicialmente, obstar o fornecimento do medicamento prescrito ao autor, sendo o tratamento o único

capaz de melhorar a saúde do menor, a situação se mostra excepcional e é bastante razoável que os

entes da Federação, garanta ao autor o uso do medicamento importado, com vistas a amenizar,

controlar ou melhor ar o seu quadro de saúde ou ao menos lhe permitir mais tempo ou qualidade de

vida.

Trata-se, portanto, de direitos humanos à vida e à saúde física e mental, que não

podem ser ignorados por eventuais restrições ou impedimentos de normas de cunho administrativo,

devendo ser determinado o fornecimento do medicamento pelo Estado.

Transcrevo alguns recentes julgados em consonância com o entendimento acima:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE FORNECIMENTO GRATUITO PELO

ESTADO DO MEDICAMENTO "CYSTAGON 150 MG" A MENOR CARENTE E PORTADOR DE "SÍNDROME

DE  FANCONI",  CAUSADORA  DE  INSUFICIÊNCIA  RENAL  CRÔNICA  E  OUTRAS  DOENÇAS.  NEGATIVA  DO

ESTADO DO PARANÁ. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO ACERTADA. VIDA E SAÚDE.

DIREITOS  FUNDAMENTAIS  COM  PREVISÃO  NA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL (ARTS.  6º  E  196).

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO

POSSUI REGISTRO NA AVISA. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO

A INDISPENSABILIDADE DO FÁRMACO DIANTE DA INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS JÁ

UTILIZADOS.  SITUAÇÃO  EXCEPCIONAL  QUE  AUTORIZA  O  FORNECIMENTO  DO  FÁRMACO.

PREPONDERÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  "DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA",  COM  ASSENTO

7http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-

+noticias+anos/201616/em+cumprimento+a+acao+judicial+anvisa+permite+prescricao+e+importacao+de+produtos+com+canabidiol+e+thc
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CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DA CARTA MAGNA SOBRE NORMAS ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS

INFERIORES.  DIREITO  DE  CRIANÇA  QUE  TEM  PRIORIDADE  DE  ATENDIMENTO,  CONFORME  DISPÕE

EXPRESSAMENTE A  CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO ART.  227,  CAPUT, E O  ESTATUTO DA CRIANÇA E  DO

ADOLESCENTE NOS ARTS. 4º E 11. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NO

MAIS, PLEITO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO NESTE

PONTO,  CONSIDERANDO  QUE  O  MEDICAMENTO  É  IMPORTADO  E  HÁ  CERTA  DEMORA  PARA  SUA

AQUISIÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas devem

ser levadas em consideração pelo Poder Judiciário sempre que possível  em demandas como a presente.

Porém, no caso em exame tal não é possível, na medida em que há nos autos elementos suficientes a indicar

que o paciente sofre  de doença genética  desde os nove meses de idade apresentando sintomas renais

graves, e necessita urgentemente utilizar o fármaco pleiteado em razão da ineficácia de outros medicamentos

já experimentados e da inexistência de outro fármaco similar capaz de produzir os mesmos efeitos. 2) O fato

de  o  medicamento  ser  importado  e  não  possuir  registro  na  ANVISA  não  pode  ser  empecilho  para  o

fornecimento; cada caso deve ser analisado de forma pontual, não se podendo afastar o direito do cidadão

sem considerar a possibilidade de eficácia do medicamento pleiteado. 3) Não se trata de desprezar o órgão

de fiscalização, mas sim de considerar que o direito à saúde e à vida merecem preponderar diante de casos

como estes, em que a escolha do fármaco importado se deu na tentativa de conter o avanço da doença, que

pode trazer consequências severas em outras áreas (oftalmológica, renal e tireoide), sendo que atualmente o

paciente  apresenta  convulsões,  estando  na  iminência  de  necessitar  de  diálise.  4)  A  situação  em  tela

demonstra que nem sempre os medicamentos dispensados pelo SUS são adequados para tratar os enfermos

de forma eficaz. Em muitos casos, um medicamento ainda não liberado pela autoridade sanitária é a única

solução possível para proporcionar a cura ou aliviar o sofrimento do paciente. (TJPR-0528656, Processo nº

1125915-5, 5ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Rogério Ribas. j. 19.08.2014, unânime, DJ 29.08.2014).

Nesse sentido julgados de Tribunais Federais e Estaduais, in verbis:

Constitucional  e Processual  Civil.  Agravo de Instrumento.  Ação Ordinária.  Fornecimento de medicamento

CANABIDIOL, imprescindível ao tratamento de saúde do menor (3 anos) agravado, portador de Epilepsia

Grave. Medicação reconhecida nos procedimentos clínicos como eficaz para o tratamento do infante. Recente

reclassificação administrativa autoriza o uso do fármaco ante o caso concreto. Precedentes deste Tribunal de

Justiça. Recurso a que se nega seguimento com fulcro no art.  557 do  CPC. 1. Conquanto exista política

pública para o tratamento da doença do paciente, a discussão sobre o procedimento prescrito necessita de

dilação probatória e deve ser feita no juízo de origem quando da fase de instrução, e não em sede de

cognição sumária própria do presente recurso. 2. É dever do Estado fornecer ao cidadão, sem ônus para este,

medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave. Súmula nº 18 TJ/PE. 3. Comprovada a necessidade

e eficácia do medicamento, urge se mantenha a decisão combatida, em homenagem ao direito constitucional

à vida, de máxima expressão e guarida no ordenamento pátrio. Incidência da Súmula nº 18 do TJ/PE. 4.

Recurso  não  provido.  Decisão  unânime.  (TJ-PE  -  AGV:  3912696  PE,  Relator:  André  Oliveira  da  Silva

Guimarães, Data de Julgamento: 31/07/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/08/2015)

PROCESSO  CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  RECURSO  DE  AGRAVO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  A

CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. CANABIDIOL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA DIGNA. DEVER CONSTITUCIONAL

DO  PODER  PÚBLICO.  MULTA  DIÁRIA.  RAZOABILIDADE.  I  -  Cuida-se,  na  espécie,  de  pleito  relativo  à

disponibilização,  pelo  Estado  de  Pernambuco,  de  medicamento  composto  por  uma  das  substâncias  da

Cannabis  Sativa  (popularmente conhecida como maconha),  o  CANADIBIOL,  para o tratamento da grave

patologia que acomete o agravado. II - O direito subjetivo à saúde está, no ordenamento jurídico pátrio,

garantido por meio de norma programática insculpida no art. 196 da Constituição da República. III- Constitui

dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção

da  saúde,  consequência  indissociável  do  direito  à  vida.  Precedentes  do  Supremo Tribunal  Federal  e  do

Superior Tribunal de Justiça. IV - Comprovada a necessidade do tratamento associada à falta de condições de

adquirir o medicamento necessário, o cidadão poderá, sim, buscar proteção junto ao Poder Judiciário para

que sejam disponibilizados pelo Estado os meios necessários ao adequado tratamento da enfermidade. V -O

fato de o medicamento requerido não possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA,

por si só, não tem o condão de afastar o direito do portador de doença grave ao recebimento da medicação

pleiteada, sendo possível que, em caráter excepcional, medicamentos sem registro no Brasil venham a ser

importados.  VI -  De qualquer forma, em atenção aos diversos estudos científicos acerca da eficácia  do
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CANABIDIOL no tratamento, dentre outras enfermidades, da epilepsia, a ANVISA, por meio da Resolução nº

18, publicada no DOU nº 90, de 14 de maio de 2015, promoveu o reenquadramento do fármaco para a lista

C1 da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, em razão do qual a substância em evidência, antes proscrita,

passou a ser apenas

controlada. VII - Mostra-se irrelevante, por outro lado, a circunstância de o medicamento postulado não está

presente nas listas de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, posto que tem o Estado

o dever de garantir o direito subjetivo à saúde do cidadão. Súmula do TJPE, enunciado nº 18. VIII - É

razoável a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), porquanto o que está em debate é o

direito  à saúde da paciente.  IX  -  Agravo Legal  desprovido,  à unanimidade.  (TJ-PE -  AGV: 3720423 PE,

Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 02/06/2015, 1ª Câmara de Direito Público, Data

de Publicação: 11/06/2015).

A ausência de registro na ANVISA, num primeiro momento, poderia representar óbice

intransponível à adoção do referido tratamento para pacientes do Sistema Único de Saúde.

O fato de o medicamento ser importado e não possuir registro na ANVISA não

pode ser empecilho para o fornecimento; cada caso deve ser analisado de forma pontual, não se

podendo afastar  o direito do cidadão sem considerar a possibilidade de eficácia do medicamento

pleiteado.

Porém,  sendo  o  medicamento  o  único  que  poderá  melhorar  a  saúde  da

criança/paciente (consoante teste já realizado), e mais, sendo rara a doença e tendo sido utilizados

outros  medicamentos  disponíveis  no  Brasil  sem sucesso  no  tratamento,  justifica-se  a  decisão  de

fornecimento do medicamento importado neste caso, haja vista a excepcionalidade da situação.

Precedente  do  STF  na  SS.  4316,  Relator  (a):  Min.  CEZAR  PELUSO  (Presidente),

julgado em 07.06.2011 "(TJPR, 5ª C. Cv., EmbInfrCv. nº 756.357-7/04, Redator para o Acórdão Juiz

Conv.  Rogério  Ribas,  j.  em  26.03.2013).  (TJPR,  Processo  nº  1139066-6,  5ª  Câmara  Cível  em

Composição  Integral  do  TJPR,  Rel.  Adalberto  Jorge  Xisto  Pereira.  j.  12.08.2014,  unânime,  DJ

25.08.2014). 

Transcrevo, ainda, os seguintes julgados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO DIREITO HUMANO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL

CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  PORTADORA DE MIELOMA MÚLTIPLO

SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO

REGISTRADO NA ANVISA DENOMINADO LENALIDOMINA 25 MG. DIREITO À VIDA. DEVER DO

ESTADO.  ALEGAÇÃO  DE  ALTERNATIVA  TERAPÊUTICA  PARA  O  MAL  PORTADO  PELA  RECORRIDA.  SEM

REPERCUSSÃO NO DIREITO POSTULADO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS. 1.

Versa a lide acerca do custeio de tratamento de saúde de pessoa carente, portadora de mieloma múltiplo,

necessitando fazer uso da medicação denominada lenalidomina 25 mg. Assim, discute-se sobre a premência

do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, diante

da comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de custeá-lo. 2. No caso em tela, consta

dos laudos de fls. 31/32, assinados pelo Dr. Evyo Abreu e Lima, oncologista do Hospital das Clínicas - UFPE,

que  a  recorrida  já  fez  uso  dos  medicamentos  DEXAMETASONA,  TALIDOMIDA  e  BORTEZOMIB,

CICLOFOSFAMIDA em altas doses e  que atualmente não responde mais aos tratamentos  convencionais,

necessitando fazer uso de esquema mais efetivo, sendo medicamento mais adequado o LENALIDOMIDA com

DEXAMETASONA. 3. Frise-se que a alternativa terapêutica indicada pelo Estado de Pernambuco para o mal

portado pela  recorrida,  ou seja,  a  TALIDOMIDA e o BORTEZOMIBE já  foram utilizados em altas  doses,

todavia, já não mais produzem os efeitos esperados e, por assim ser, não há que se falar em privilegiar o

predito tratamento fornecido pelo SUS. 4. Como o tratamento dispensado pelo Estado não surte o efeito

esperado e, tendo o médico especialista indicado outro medicamento no intuito de melhorar o estado da

paciente, o fato, por si só, do mesmo não se encontrar registrado na ANVISA, não pode ser utilizado como
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óbice ao seu fornecimento, considerando o bem protegido, ou seja, a própria vida. 5. Não se pode olvidar

que  não  há  violação  à  separação  dos  poderes  quando  o  Judiciário  intervém  em  questões  de  mérito

administrativo com a intenção de garantir  a  observância  ao princípio  da legalidade.  Assim, no caso em

concreto, a ingerência do Poder Judiciário reputa-se necessária, uma vez que visa assegurar o direito público

subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196, da Constituição Federal. 6.

Eventuais determinações por parte do Poder Judiciário que visam assegurar o direito à saúde não possuem o

condão de malferir a chamada Teoria da Reserva do Possível, vez que o implemento dessas medidas destina-

se tão somente a garantir um mínimo existencial, em respeito ao já mencionado princípio da dignidade da

pessoa humana 7. Recurso de Agravo improvido. Decisão por maioria. (TJPE-0081415 - Agravo no Agravo de

Instrumento nº 0001224-37.2014.8.17.0000, 2ª Câmara de Direito Público do TJPE, Rel. José Ivo de Paula

Guimarães. j. 05.06.2014, maioria, DJe 18.06.2014). 

Registro, ademais, a título ilustrativo, as súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo

refletem a evolução jurídica no sentido de impedir abusos por parte dos planos de saúde e de fazer

valer  os  direitos  fundamentais:  Súmula  95  do  TJSP:  Havendo  expressa  indicação  médica,  não

prevalece  a  negativa  de  cobertura  do  custeio  ou  fornecimento  de  medicamentos  associados  a

tratamento quimioterápico. Súmula 102 do TJSP:  Havendo expressa indicação médica, é abusiva a

negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou

por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. 

Convém ressaltar, por fim, que o entendimento aderido por este magistrado está em

consonância  com  o  movimento  jurídico  e  administrativo  no  sentido  de  adotar

procedimentos/medicamentos  ainda  em  desenvolvimento,  conforme  se  vê  da  RESOLUÇÃO  RDC

38/2013 da própria ANVISA.

O juiz pode, na hipótese de conceder tutela liminarmente ou mediante justificação

prévia,  impor  multa  diária  ao  réu,  independentemente  do  pedido  do  autor,  se  for  suficiente  ou

compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

Confira-se, a respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  AÇÃO  JUDICIAL  PARA  O  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

PRESSUPOSTOS  DO  ART.  273 DO  CPC.  SÚMULA  7/STJ.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES

FEDERATIVOS  PELO  FUNCIONAMENTO  DO  SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD

CAUSAM DA UNIÃO. 1. 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. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o

art.  273 do  Código  de  Processo  Civil para  a  concessão  da  tutela  antecipada enseja  o revolvimento  do

conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema

Único de Saúde é de responsabilidade solidária  da União,  dos Estados e dos Municípios,  de modo que

qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva

a  garantia  do  acesso  a  medicamentos  para  tratamento  de  problema de  saúde.  Precedentes.  4.  Agravo

regimental não provido. (AgRg no REsp nº 1291883/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado em 20.6.2013,

publicado em 1.7.2013)

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO

PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  1.  É  inadmissível  Recurso  Especial  quanto  a  questão

inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Aplicação da Súmula

211/STJ. 2. Revela-se possível a imposição de multa cominatória (astreintes) com o objetivo de assegurar o

adimplemento da obrigação de fazer da Fazenda Pública, consistente no fornecimento de medicamentos.

Precedentes do STJ. 3. A análise da matéria trazida demanda revolvimento do conteúdo fático probatório dos

13
Marco Adriano Ramos Fonsêca

Juiz de Direito

Comarca de Pedreiras/MA

Fls. ________                 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712246/artigo-273-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10712246/artigo-273-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDREIRAS
Primeira Vara

autos. Incide o óbice consubstanciado na Súmula 7/STJ. (RE nº 1183180/ES Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.

15.04.2012, p. 19.05.2010).

3. DISPOSITIVO:

3.1. Ante todo o exposto, sendo claramente relevante o fundamento da demanda e

havendo justificado e comprovado receio de dano de difícil reparação, reconhecendo a veracidade das

afirmações contidas na inicial e dos documentos anexados, com base no art. 373, inciso I, do NCPC,

c/c art. 487, inciso I do NCPC, e 311, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil:

3.1.1)  CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA postulada,  para

DETERMINAR   que O   ESTADO DO MARANHÃO  , forneça o medicamento denominado HEMP

OIL  (RSHO)  Cannabidiol  (CNB),  no  prazo  máximo de  60  (sesenta)  dias,  a  contar  da

intimação  da  presente  decisão  (por  se  tratar  de  medicamento  importado),  ou  outro

medicamento similar a base de CANNABIDIOL (CNB),   observando-se a RESOLUÇÃO RDC

Nº  17,  DE  6.05.2015,    em  quantidade  suficiente  para  atender  a  prescrição  médica

Neurologia Infantil - Dr. Geraldo Ribeiro Barbosa (CRM-PI nº 2012), pelo prazo mínimo de

06(seis) meses, a contar do início do fornecimento do medicamento, ocasião na qual deverá

a paciente se submeter a novas consultas médicas para avaliar a evolução do tratamento, 

3.1.2) Em caso de descumprimento, fixo multa mensal no valor correspondente ao

custo da importação do medicamento, no importe de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser

revestido em favor do Requerente.

3.2)  No  mérito,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  formulado  pela  parte

autora,  CONFIRMANDO  A    TUTELA  DE  EVIDÊNCIA  proferida  no  autos,  E  EXTINGO  O

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC.

3.3. Notifique-se o ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da Procuradoria Geral

do Estado, para que tomem conhecimento e dê cumprimento às determinações epigrafadas, no prazo

acima estipulado.

3.4. Comunique-se, ainda, a Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de

Saúde, nos emails já cadastrados no acervo desta Vara,  para que tomem conhecimento e

adotem as providências necessárias ao cumprimento da decisão, observando a RESOLUÇÃO RDC Nº

17, DE 6.05.2015.

3.5.  Diante da urgência da tutela ora concedida,  autorizo, ainda, que os atos de

notificação  possam ser  realizados  por  meios  idôneos  de  comunicação,  tais  como  fax  ou    e-mail,

advertindo-se que deverão comprovar nos autos o cumprimento da antecipação de tutela, sob pena

de incidência da multa epigrafada, servindo a presente decisão como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO.

3.6. Deixo de condenar o ESTADO DO MARANHÃO no pagamento de honorários

advocatícios, uma vez que a demandante é assistida pela Defensoria Pública Estadual, bem como das

custas processuais, em atenção ao art. 12, inciso I, da Lei Estadual nº 9.109/2009.
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3.7. Após o decurso do prazo para os recursos voluntários, determino o reexame

necessário, remetendo-se o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão, nos moldes do Art. 496

do NCPC.

3.8.  Na  hipótese  de  descumprimento  da  presente  ordem  judicial,  deve  o

Requerente comunicar este Juízo, trazendo aos autos o cálculo das astreintes atualizado, ocasião em

que deverá a Secretaria deste Juízo imediatamente remeter os autos conclusos para a adoção das

providências necessárias  à  efetividade da presente decisão,  inclusive,  se for  o caso,  proceder ao

bloqueio online do valor da multa.

3.9. Publique-se. Registre-se. Intime-se o Estado do Maranhão por remessa dos

autos. Dê-se ciência à Defensoria Pública (Núcleo de Pedreiras).

3.10. Notifique-se, ainda, a genitora da menor beneficiário da presente demanda,

Sra.  CLAUDIA MARCIA  DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO,  para  tomar  conhecimento  da  presente

decisão, podendo ocorrer por via telefônica ou ciência nos autos.

3.11.  Após,  certificado  o  trânsito  em  julgado,  arquive-se,  observadas  as

formalidades legais.

3.12. A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E

INTIMAÇÃO.

3.13. Cumpra-se.

Pedreiras/MA, 15 de agosto de 2018.

Marco Adriano Ramos Fonsêca
Juiz de Direito Titular da Primeira Vara
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