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APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  PARA  A
DEFESA  DE  DIREITO  INDISPONÍVEL  COM
PEDIDOS  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  E
MULTA  COMINATÓRIA.  FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINARES.
CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DA  UNIÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  ARGUIÇÃO  DE
REMESSA  DOS  AUTOS  À  JUSTIÇA  FEDERAL.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
REJEIÇÃO  DAS  PREFACIAIS.  MÉRITO.
SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO
SIMILAR  E  MENOS  ONEROSO  AO  ERÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.  NECESSIDADE  DE  GARANTIA
DO MÍNIMO EXISTENCIAL.  INOCORRÊNCIA DE
OFENSA  À  CLÁUSULA  DA  RESERVA  DO
POSSÍVEL.  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA  HUMANA.  GARANTIA
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CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO
ART.  196,  DO  TEXTO  MAIOR.  DIREITO  DE
RECEBER A TERAPIA RECEITADA PELO MÉDICO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

-  A responsabilidade solidária  da União,  Estados e
Municípios pelas ações e serviços públicos de saúde
não impõe o deferimento do pedido de chamamento
ao processo do Município, tampouco da União, não
havendo que se falar em envio dos autos à Justiça
Federal.

-  Ainda  que  o  Poder  Público  disponibilize
medicamento similar e de forma gratuita em favor
da coletividade, o princípio da dignidade da pessoa
humana impõe o fornecimento da terapia na forma
determinada  pelo  profissional  de  saúde,
assegurando o direito constitucional à saúde.

-  Direito  emanado  diretamente  de  norma
constitucional autoaplicável, como é o caso do direito
à saúde, independe de previsão orçamentária, sendo
que o desatendimento ou o atendimento de modo a
não garantir o fornecimento de medicamentos viola o
conjunto  de  normas  constitucionais  e
infraconstitucionais.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares  e,  no  mérito,
desprover o recurso.
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O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou
a presente Ação Civil Pública para a Defesa de Direito Indisponível com pedidos
de antecipação de tutela e de multa cominatória, no sentido de ordenar o Estado da
Paraíba, fornecer o medicamento   SYGEM GM1 100mg,  na quantidade de 30 (trinta)
ampolas,  sem  uma  aplicação  diária,  do  qual  necessita  Verônica  Salustino  Dias,
portadora  de  RADICULOPATIA CRÔNICA (CID-10:  M51.1),  conforme  laudo  e
receituário médicos de fls. 11/13.

Pedido de antecipação de tutela deferido, fls.19/20.

Citado, o  Estado da Paraíba  ofertou contestação às
fls.  62//98, refutando o narrado na exordial, havendo a impugnação, fl. 100/111. 

Às fls.  109/111  o  Juiz a  quo julgou procedente,  em
parte, a pretensão disposta na inicial, ratificando a tutela anteriormente concedida,
nos seguintes termos:

(...)  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  na  presente
ação  para  determinar  ao  demandado,  Estado  da
Paraíba,  por  seus  representantes  legais,  através  da
Secretaria  de  Saúde,  para  fornecer  o  medicamento
seguinte: SYGEN GM1 100mg, na quantidade de 30
(trinta) ampolas, conforme determinado em liminar
de fls. 19/20. Sem custas.

Inconformado,  o  promovido interpôs  APELAÇÃO,
fls. 115/126, aduzindo, prefacialmente, a necessidade de chamamento ao processo da
União e do Município de Solânea, bem como, a incompetência da Justiça Estadual
para  apreciar  a  existência  de  interesse  público  do  ente  público  federal  no  feito,
postulando a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, suscita a possibilidade
de substituição do medicamento por outro similar e menos oneroso ao erário, em
observância ao princípio da proporcionalidade.

Devidamente  intimado,  o  Ministério  Público
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apresentou  contrarrazões  às  fls.  148/150,  no  qual  realizou  o  resumo  fático  da
demanda,  rechaçando os pontos aventados pelo apelante, em suas irresignações, e,
requerendo, ao final, o improvimento do recurso, com a consequente manutenção do
decisum, em todos os seus aspectos.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 157/162, opinou pelo desprovimento do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De plano, devem ser rechaçadas as preliminares de
chamamento ao processo da União e de  incompetência da Justiça Estadual para
apreciar o feito, devendo encaminhá-lo à Justiça Federal.

O Estado da Paraíba alega que a União e o Municío
de Solânea devem ser convocados ao processo, sob o fundamento da solidariedade
no  fornecimento  do  medicamento  à  apelada.  Tal  arguição  não  prospera,  pois  a
responsabilidade na distribuição de medicamento é solidária dos Estados-membros,
Distrito  Federal,  Municípios  e  União,  fazendo-se  desnecessária  a  intervenção  do
último ente federativo para integrar a lide. E, como a ação foi intentada contra o ente
estadual,  tem-se  como  competente  a  Justiça  Comum  para  processar  e  julgar  o
presente litígio.

De  fato,  não  há  de  se  aplicar  o  instituto  do
chamamento ao processo, com fulcro no art. 77, III, do Código de Processo Civil, que
dispõe:

Art. 77. É admissível o chamamento ao processo: 
I - do devedor, na ação em que o fiador for réu; 
II  -  dos  outros  fiadores,  quando  para  a  ação  for
citado apenas um deles; 
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III  -  de  todos  os  devedores  solidários,  quando  o
credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou
totalmente, a dívida comum. 

Ao  interpretar  o  dispositivo  transcrito,  o  Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou: 

A hipótese de chamamento ao processo prevista no
art. 77, III do CPC é típica de obrigações solidárias de
pagar quantia.  Tratando-se de hipótese excepcional
de  formação  de  litisconsórcio  passivo  facultativo,
promovida  pelo  demandado,  não  comporta
interpretação  extensiva  para  alcançar  prestação  de
entrega  de  coisa  certa,  cuja  satisfação  efetiva  não
comporta  divisão.  (STJ,  1ª-T,  Resp.  1.125.537,  Min.
Teori Zavascki, j. 16.3.10, DJ 24.3.10). 

Contudo, essa regra não se traduz no chamamento
obrigatório de um desses entes, para compor o polo passivo da relação processual.
Dito  de  outro  modo,  a  solidariedade  existe  para,  diante  da  casuística,  a  pessoa
carecedora ingressar, via ação, contra uma daquelas unidades.

De  qualquer  sorte,  no  caso  concreto,  a
responsabilidade solidária confere ao credor a faculdade de escolher quem irá ser
requerido para satisfazer  a  obrigação.  Pode ser  um ou outro obrigado ou,  ainda,
ambos. 

Como cediço, a saúde é um direito subjetivo de todos
e considerado como direito de segunda dimensão. Por essas premissas e pelo teor da
Constituição  Federal,  não  há  a  possibilidade  da  discussão  sobre  qual  o  ente
responsável  pelo  custeamento  do  tratamento,  mas  a  evidência  de  que  todas  as
entidades políticas detêm o dever, de forma linear, em atender os carentes de saúde
pública.

Não  merece  guarida  a  alegação  de  ser  cabível  o
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fornecimento  de  medicamentos  gratuitos  apenas  por  um dos  entes  da  federação,
pois, como frisado acima, em virtude da solidariedade existente, todos respondem
por esta obrigação quando faltem recursos aos demais entes públicos.

Por oportuno,  os argumentos ventilados pela parte
promovida, consistentes na necessidade de chamamento ao processo da União e do
Município  de  Solânea,  não devem prosperar,  e,  por  consequência,  o  pleito
concernente à remessa dos autos à Justiça Federal, no intuito de apreciar a existência
de interesse público do ente público federal. 

Assim,  não  há  como  acolher  as  referidas
preliminares.

Passa-se ao exame do mérito.

A matéria  posta  em  disceptação  gravita  acerca  da
necessidade de fornecimento de medicamento para tratamento de enfermidade.

Não  prospera  a  alegação  do  ente  estadual  em
substituir  o  medicamento  por  outro  similar  e  menos  oneroso  ao  erário,  em
observância ao princípio da proporcionalidade e da reserva do possível.

Ora,  ainda  que  o  Poder  Público  disponibilize
medicamento/tratamento similar  e  de  forma gratuita  em favor  da coletividade,  o
princípio da dignidade da pessoa humana não permite a transformação do cidadão
em  verdadeiro  “laboratório  humano”,  com  o  objetivo  de  testar  todos  os
medicamentos fornecidos pelo Estado, ocasionando diversos efeitos colaterais, para
só então a droga solicitada ser fornecida de forma gratuita.  

Desnecessária, pois, a prova pericial para demonstrar
a adequação da fórmula ao eficaz tratamento. 

Destarte, não pode o ente público tentar se esquivar
de  sua  obrigação  constitucional  em  assistir  a  seus  cidadãos,  principalmente,  no
tocante  à  saúde,  direito  fundamental  do  ser  humano,  negando-se  a  prestar
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medicamentos às pessoas necessitadas para garantir o próprio direito à vida.

O Supremo Tribunal Federal explicitou:

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

Neste  trilhar,  não  se  pode  falar  em  ausência  de
previsão orçamentária, pois, como visto alhures, o direito à saúde, inserido no art. 6º,
da  Constituição  Federal,  possui  observância  obrigatória  em um Estado  Social  de
Direito, integrando, assim, o denominado piso vital mínimo, que tem por finalidade
a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da
igualdade,  exigindo,  contudo,  diante  do  seu  caráter  de  “direito  de  crédito”,
comportamentos positivos do Poder Público.  

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à
saúde, que se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, garantido a todos pela
própria Lei Maior, em seu art. 5º,  caput, e art. 196, ou fazer prevalecer, contra essa
prerrogativa fundamental,  um interesse financeiro e secundário do Poder Público,
este Julgador entende – uma vez configurado esse dilema – que o Poder Judiciário
possui uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida
e à saúde humana, máxime diante do princípio da proporcionalidade, na vertente do
interesse preponderante. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-
se  no  sentido  de  que  o  fornecimento  de  medicamentos  gratuitos  aos  mais
necessitados não pode se restringir à relação constante na Portaria do Ministério da
Saúde. Senão, vejamos:

(...)  uma  simples  restrição  contida  em  norma  de
inferior  hierarquia  (Portaria/MS  nº  863/02)  não
pode fazer tábula rasa do direito constitucional à
saúde  e  à  vida. (ROMS  nº  17.903  –  MG,  Relator:
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Ministro  Castro  Meira,  2ª  Turma,  julgado  em
10/08/2004) - destaquei.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
FORNECIMENTO  GRATUITO  DE  MEDICAÇÃO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERADOS.  POSTULADO  DA  “RESERVA  DO
POSSÍVEL”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
INCAPACIDADE  FINANCEIRA  PELO  ESTADO.
INAPLICABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  RECEITA
ORÇAMENTÁRIA.  ESCUSA  DESARRAZOADA.
GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DO
FORNECIMENTO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. “(...) 3. O direito à saúde é assegurado a
todos  e  dever  do  estado,  por  isso  que  legítima  a
pretensão  quando  configurada  a  necessidade  do
recorrido.  4.  O  estado,  o  Distrito  Federal  e  o
município são partes legítimas para figurar no pólo
passivo  nas  demandas  cuja  pretensão  é  o
fornecimento  de  medicamentos  imprescindíveis  à
saúde  de  pessoa  carente,  podendo  a  ação  ser
proposta  em face  de  quaisquer  deles.  Precedentes:
RESP 878080 / SC; segunda turma; DJ 20.11.2006 p.
296; RESP 772264 / RJ; segunda turma; DJ 09.05.2006
p.  207;  RESP  656979  /  RS,  DJ  07.03.2005.  (…)  8.
Agravo  regimental  desprovido.  ”  (agrg  no  AG
1044354/rs, Rel. Ministro Luiz Fux, primeira turma,
julgado  em  14/10/2008,  DJE  03/11/2008).  Não
prospera  a  alegação  de  inexistência  de  previsão
orçamentária,  dado  que  é  a  própria  carta
constitucional  que  impõe  o  dever  de  proceder  à
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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.  A portaria 1.318/2002 do ministério da
saúde  que  estabelece  a  listagem  de  medicamentos
excepcionais a serem fornecidos gratuitamente pelo
poder público não tem o condão de restringir uma
norma  de  cunho  constitucional  que,  por  ser
veiculadora  de  direito  fundamental,  dever  ser
interpretada  com  a  amplitude  necessária  a  dar
eficácia  aos  preceitos  constitucionais.  (TJPB;  AC
037.2010.003779-7/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro dos  Santos;
DJPB 23/04/2013; Pág. 10) - grifei.

Não é pertinente alegar a falta de medicação no rol
listado pelo Ministério da Saúde, a falta de previsão ou limitações orçamentárias e a
teoria  da  reserva  do  possível,  isentando-se  da  responsabilidade  de  atender  ao
interesse da comunidade pública, quando a Carta Magna é clara e transparente na
garantia do direito pleiteado.

É  inarredável,  portanto,  o  fornecimento  do
medicamento nos moldes determinados pelo profissional de saúde, para assegurar o
precitado direito constitucional à saúde. 

À luz dessas considerações,  releva-se indiscutível a
responsabilidade tanto do Estado da Paraíba, em fornecer o medicamento vindicado
na petição preambular, devendo ser mantida a decisão hostilizada em todos os seus
termos, haja vista a saúde ser um direito de todos e dever do ente público, nos termos
dos arts. 6º e 196, da Constituição da República.

Ante  o  exposto,  REJEITO  AS  PRELIMINARES
SUSCITADAS  E,  NO  MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE
APELAÇÃO.
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É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freias  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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