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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES
FEDERADOS. REJEIÇÃO.

- “O Estado, o Distrito Federal e o Município são
partes legítimas para figurar no polo passivo nas
demandas cuja pretensão é o tratamento  médico
imprescindível à saúde de pessoa carente, podendo
a ação ser proposta em face de quaisquer deles”.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  CIVIL
PÚBLICA.  FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
CONCESSÃO  DO  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  IRRESIGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ACOLHIMENTO.
PRESENÇA DOS  PRESSUPOSTOS  PREVISTOS
NO  ART.  273  DO  CPC.  MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
 
- 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.

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito

suspensivo, interposto pelo  MUNICÍPIO DE JACARAÚ contra decisão de fls.

31/34 proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Jacaraú que, nos autos da

Ação Civil  Pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

PARAÍBA, em favor de Antônio da Silva Viegas, concedeu a tutela antecipada
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requerida, para determinar ao Promovido que forneça, em 5 (cinco) dias, ao

Autor  o  medicamento  denominado  LUCENTIS  (3  ampolas),  por  ter  sido

acometido por diabetes na retina, ocasionando um edema no olho direito, sob

pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de

atraso a ser recolher em favor do Fundo Especial de Direitos Difusos (Lei nº

8.102/2006) e bloqueio das contas do Fundo de Participação do Município.

Em suas razões, argui o Agravante, em sede de preliminar, a

ilegitimidade  passiva  ad  causam,  alegando  que  a  competência  para  o

fornecimento não seria sua, aduzindo que o Sr. Antônio da Silva Viegas reside

no Município de Caiçara e não em Jacaraú. No mérito, afirma que o pedido

formulado  na  inicial  contraria  substancialmente  o  Princípio  da  Reserva  do

Possível Legal. Requer a suspensão da decisão agravada, pugnando para que

seja dado provimento ao presente recurso.

É o relatório. 

DECIDO

Preliminar de ilegitimidade passiva

É bom dizer, inicialmente, que de acordo com os

entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, possui caráter solidário a

obrigação da União, Estado e Municípios de suportar o ônus do fornecimento

de tratamento médico aos menos favorecidos, sendo admissível o acionamento

do Poder Judiciário através da interposição de demandas contra qualquer um

deles. 

Com efeito, nessa linha de pensamento, é valido trazer à

colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E
MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[…] 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados
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precedentes, tem decidido que o funcionamento do
Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade
solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo
de demanda que objetive o acesso a medicamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 351.683/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe
10/09/2013)

O  Agravante  suscita  a  ilegitimidade  passiva  ad  causam,

alegando que a competência para o fornecimento não seria sua, aduzindo que

o  Sr.  Antônio  da  Silva  Viegas  reside  no  Município  de  Caiçara  e  não  em

Jacaraú.

Sem  razão  à  pretensão  do  Recorrente,  uma  vez  que  o

documento de fl.  23 comprova a residência do paciente,  localizado na Rua

José Iran Dias da Costa, S/N – São José, Jacaraú/PB.

Dessa forma, percebendo-se mais que evidente a legitimidade

do Município de Jacaraú  para ocupar o polo passivo da demanda em tela,

rejeito a preliminar.

Mérito

Exsurge  dos  autos,  que  o Sr.  Antônio  da  Silva  Viegas é

portador de um quadro clínico de diabetes na retina, ocasionando um edema

no  olho  direito,  necessitando  do  medicamento  denominado  LUCENTIS  (3

ampolas), não dispondo de condições financeiras para arcar com o custo do

medicamento prescrito pelo médico (fls. 24/26).

Convencendo-se  da  verossimilhança  das  alegações,  ante  a

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

saúde  do  Promovente,  o  Juiz  antecipou  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no

pedido inicial.

Pois bem.

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

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito

de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.” 

Sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada, tendo

em  vista  que  o  pedido  formulado  na  inicial  contraria  substancialmente  o

Princípio da Reserva do Possível Legal.

Tal alegação não merece amparo.

O Agravante 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. 

A Constituição  Federal,  no  seu  art.  198,  consigna  que  “as

ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as

seguintes diretrizes: [..] II - atendimento integral, com prioridade para atividades

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...] § 1º - O sistema único

de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento

da  seguridade  social,  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios, além de outras fontes".

Nesse sentido, o próprio STF, já explicitou:

“O direito à saúde representa consequência
constitucional indissociável do direito à vida” 
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. º
271.286-8/RS, julgado em 12/09/2000).

Diante dessas disposições, observa-se que o Sistema Único de

Saúde garante o fornecimento de cobertura integral aos seus usuários - não

importando se de forma coletiva ou individualizada, como no caso em apreço -,
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e por todos os entes estatais da Administração Direta: União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, do que decorre a impossibilidade do reconhecimento da

irresponsabilidade do Recorrente.

Não pode prosperar a alegação do Agravante de inexistência

de previsão orçamentária, dado que é a própria Carta Constitucional que impõe

o dever de proceder à reserva de verbas públicas para atender a demanda

referente  à  saúde  da  população,  descabendo  sustentar  a  ausência  de

destinação  de  recursos  para  fugir  à  responsabilidade  constitucionalmente

estabelecida. O aparente conflito entre o direito individual da pate Recorrida de

receber o tratamento de que necessita e o interesse público de se atender aos

cronogramas orçamentários, poderia ser facilmente dirimido pela Administração

Estadual, mediante uma melhor alocação dos recursos públicos para suprir as

necessidades  emergenciais  e,  até  certo  ponto  previsíveis,  haja  vista  a

inoperância  estatal  em  diversas  áreas  sociais,  dentre  elas,  a  saúde  e  a

educação.

O  art.  557,  do  CPC,  prescreve  que  “O  relator  negará

seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado

ou contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior”.

Por  tais  razões,  diante  da  manifesta  improcedência  da

insurreição, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo de Instrumento.

Publique-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ___ de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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