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CONTRAMINUTA DE AGRAVO INTERNO N.°       18040/2017

O Ministério Público Federal vem, tempestivamente, nos termos

do art. 1021, §2º, do novo Código de Processo Civil1, ofertar CONTRAMINUTA ao

recurso de  AGRAVO INTERNO interposto  pela  União, contra  o Despacho de  id.

4050000.9348797, que suspendeu o andamento do presente feito.

Trata-se  de  apelações  do  Estado de  Pernambuco e  da  União

contra  sentença  que  deferiu  pedido  do  Parquert  Federal  para  determinar  o

fornecimento  à  menor  Raquel  Danielly  Ferreira  Duarte,  de medicação  à base de

cannabidiol  (Hemp Oil  Cannabidiol),  necessária ao seu tratamento - Síndrome de

1 Art. 1.021.   Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no
prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento
pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
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West, Transtorno do Espectro autista e Síndrome de Beckwith Wiedmann.

Ocorre  que,  no  id.  4050000.9348797,  assim  decidiu  essa  e.

Relatoria:

Cuida-se de  apelações  interpostas  pela  UNIÃO e pelo  ESTADO DE
PERNAMBUCO contra sentença que, mantendo a decisão de antecipação da
tutela,  julgou  procedente  a  pretensão  de  fornecimento  do  medicamento
Hemp Oil  RSHO 15% (CANABIDIOL  -  CBD),  na  dosagem e  pelo  tempo
prescritos pelo médico que assiste à demandante.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  sessão  realizada  no  dia
24.05.2017, deu nova delimitação  à controvérsia a  ser dirimida no REsp
1.657.156,  afetado  à  sistemática  dos  recursos  repetitivos,  nos  seguintes
termos: "Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS."

Dessa  forma,  considerando  que  há  expressa  determinação  da  1ª
Seção do Superior Tribunal de Justiça de "suspensão, em todo o território
nacional,  dos  processos  pendentes,  individuais  e  coletivos,  que  versem
sobre  a  questão  ora  afetada  (art.  1.037,  inciso  II,  do  novel  Código  de
Processo  Civil)"  e  que a nova  delimitação  do  tema alcança  o  objeto  do
presente feito, determino a remessa dos autos à Secretaria para que fiquem
sobrestados até ulterior deliberação.

Por  outro  lado,  o  sobrestamento  dos  recursos  não  impede  o
cumprimento da tutela de urgência.

Nada  obstante,  não  se  pode  descurar  a  obrigação  imposta  na
sentença de apresentação aos demandados de laudo médico "devidamente
fundamentado,  informando  a  necessidade  da  continuidade  do  uso  do
medicamente,  bem  como  qualquer  alteração  na  posologia,  a  cada  6
semanas nos primeiros 12 meses de tratamento e a cada 12 semanas, após
os primeiros 12 meses de tratamento".

No caso concreto, a União afirma que a demandante não apresentou
o  receituário  médico  atualizado,  o  que  impediria  o  cumprimento  da
obrigação.

Dessa forma, intime-se o Ministério Público Federal para, no prazo de
cinco dias,  providenciar a juntada de parecer médico atualizado,  no qual
conste, se for o caso, a dosagem e o tempo de tratamento estimado.

Após, permaneçam os autos sobrestados, em cumprimento à decisão
proferida no REsp 1.657.156.

Intime-se.

Por conseguinte, a União agravou de tal Decisão, sustentando, em

suma, que:

(...)

Não  é  demais  alertar  que  a  substância  em  questão  é  de  uso
totalmente  "experimental",  e  não  há  ensaios  clínicos  substanciais  que
possam minimamente demonstrar  a sua eficácia e segurança,  razão pela
qual a apreciação do recurso de apelação é medida que se faz necessária e
urgente,  não  estando  dentro  dos  casos  que  se  poderia  suspender  o
processo.
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Claro que não se trata preconceito quanto à substância Cannabidiol,
provindo da cannabis sativa, de onde é produzida a maconha, uma vez que
outros  medicamentos  de  uso  comum  igualmente  são  provenientes  de
plantas usadas na fabricação de psicotrópicos (a morfina, um opiáceo, por
exemplo).

O que se ressalta é que não se pode condenar o poder público a
fornecer um medicamento totalmente experimental, que não teve aprovação
nem nos países que são vanguarda e referência na análise de novas drogas.
E pior, no caso concreto, suspender o processo indefinidamente sem uma
decisão  de  mérito  que,  ao  menos,  confira  um  pouco  de  segurança  e
estabilidade jurídica.

(...)

Assim, tendo em vista  que o medicamento não está registrado na
ANVISA e nem nas demais agências sanitárias, não há como afirmar que
este realmente tem eficácia garantida. Logo, estes motivos são suficientes
para o prosseguimento do feito e julgamento do recurso da União, ainda
mais  considerando que inexiste  nos autos qualquer manifestação médica
sobre a inviabilidade e/ou ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS.

Por tudo que foi exposto, merece reforma a decisão agravada, para,
reconsiderando, por conseguinte,  os termos da r. decisão, com o fito de
admitir o Agravo de Instrumento da União, dando-lhe regular seguimento.

(...)

Todavia, o aludido Agravo Interno  não comporta guarida desse e.

Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Isso  porque,  conforme  se  observa,  facilmente,  da  seguinte

transcrição abaixo, a Decisão agravada foi lavrada nos estritos termos da Decisão

tomada no REsp 1.657.156, assim ementada:

ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO
DOS  RECURSOS  ESPECIAIS  REPETITIVOS.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  CONTROVÉRSIA  ACERCA  DA  OBRIGATORIEDADE  E
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO PROGRAMA
DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS.

1.  Delimitação  da  controvérsia:  obrigatoriedade  de  fornecimento,  pelo
Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do
Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) .

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

ACÓRDÃO

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  em  que  são  partes  as  acima
indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, decidir afetar o recurso ao rito do art. 1.036 e
seguintes  do  CPC/2015  (art.  256-I  do  RISTJ,  incluído  pela  Emenda
Regimental  24,  de  28/09/2016),  nos  termos  da  proposta  de  afetação
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apresentada pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves. A Sra. Ministra Assusete
Magalhães e os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel
de  Faria,  Francisco  Falcão,  Napoleão  Nunes  Maia Filho,  Og Fernandes  e
Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 26 de abril de 2017(Data do Julgamento)

A  fim  de  melhor  compreensão  e  alcance  do  reportado  Decisum,

pede-se  venia  para transcrever o seguinte excerto do Voto do Relator do aludido

Julgado:

A  questão  controvertida  encontra-se  assim  delimitada:
obrigatoriedade  de fornecimento,  pelo  Estado,  de  medicamentos
não  contemplados  na  Portaria  n.  2.577/2006  do  Ministério  da
Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais).

(...)

Nesse sentido, e nos termos do art. 1.037 do CPC/2015, devem ser
observadas as seguintes providências:

(i) suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes,
individuais e coletivos, que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037,
inciso II, do novel Código de Processo Civil);

(ii)  Comunicação  aos  senhores  Ministros  integrantes  da  Primeira
Seção e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de
Justiça;

(iii) Após decorridos todos os prazos acima estipulados, abra-se vista
ao Ministério Público Federal,  pelo prazo de 15 (quinze) dias (art.  1.038,
inciso III e § 1º, do CPC/2015).

É como voto.

(Grifos presentes no original). 

E, sobre o assunto, assim prevê o art. 1037, II, do novo Código de

Processo Civil:

Art.  1.037.   Selecionados  os  recursos,  o  relator,  no  tribunal  superior,
constatando a presença do pressuposto do  caput  do  art. 1.0362, proferirá
decisão de afetação, na qual:
(...)
II  -  determinará  a  suspensão  do  processamento  de  todos  os  processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem
no território nacional;
(...)

2 Art.  1.036.   Sempre  que  houver  multiplicidade  de  recursos  extraordinários  ou  especiais  com
fundamento  em idêntica questão  de direito,  haverá afetação  para  julgamento de acordo  com as
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
e no do Superior Tribunal de Justiça. 
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Como se vê, porquanto o presente caso trate de fornecimento de

medicamento (Hemp Oil RSHO 15%)3 não contemplado na Portaria n. 2.577/2006 do

Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais), observa-se que a

Decisão agravada, porquanto prolatada nos exatos termos do art. 1037, II, do novo

Código de Processo Civil, e em cumprimento à Decisão do c. Superior Tribunal de

Justiça, deve ser mantida.

Pelo exposto, e sem maiores delongas, requer o Ministério Público

Federal o NÃO PROVIMENTO da pretensão recursal. 

Recife, 23 de outubro de 2017

 MIÉCIO OSCAR UCHÔA CAVALCANTI FILHO
Procurador Regional da República

MOUCF/RFT

3 CANABIDIOL – CBD.
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