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1. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, no sentido genérico, cabendo à
parte optar dentre os entes públicos qual deve lhe prestar assistência à saúde, pois todos
são legitimados passivos para tanto, à luz do art. 196 da Constituição Federal.

2. “Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a
lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas
ao  constatar  que  o  acervo  documental  é  suficiente  para  nortear  e  instruir  seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção
de  quaisquer  provas  que  entender  pertinentes  ao  julgamento  da  lide.  STJ,  Resp
902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU 10.05.2007, p.
357.” (TJ/PB, Tribunal Pleno, AC nº 20020110288178001, Relª. Desª Maria Das Neves
do Egito de A. D. Ferreira, julg. Em 14/08/2012).

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à  Apelação
Cível  n.º  0109996-33.2012.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  Estado  da
Paraíba e como Apelada Maria das Graças Remígio. 

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer a Apelação e, de ofício, a Remessa
Necessária, e negar-lhes provimento. 

VOTO. 

O Estado da Paraíba interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo
da 3.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, f. 41/42, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer em face dele ajuizada  por Maria das Graças Remígio, que,



ratificando  os  termos  da  antecipação  da  tutela,  f.  27/29,   julgou  parcialmente
procedentes os pedidos, condenando-o ao fornecimento dos medicamentos Galvus Met
50mg x 850mg e Glifage XR 500mg, julgando improcedente o pedido de fornecimento
de aparelho glicosímetro, fitas reagentes e lancetas, deixando de submeter o Julgado ao
duplo grau de jurisdição. 

Em suas razões, f. 43/57, arguiu as preliminares de sua ilegitimidade passiva ad
causam, e de cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial, e, no
mérito, alegou a possibilidade de substituição dos medicamentos requestados na Inicial
por genérico ou similar. 

Intimada, f. 61, a Apelada não apresentou contrarrazões, consoante se infere da
certidão de f. 61. 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  66/72,  opinando  pelo
desprovimento do Recurso, ao argumento de que  o fornecimento de medicamento é
dever do ente estatal. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e, de ofício, da
Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida1, analisando-as conjuntamente. 

A responsabilidade entre os entes públicos para fins de custeio de tratamento,
exames e de medicamentos é solidária, nos termos do art. 196, da Constituição Federal,
tendo legitimidade a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para figurar
no  polo  passivo  da  demanda,  consoante  tem  decidido  o  STJ2,  pelo  que  rejeito  a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante.

O STJ é firme no entendimento de que “o juiz tem o poder-dever de julgar a lide
antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao
constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer

1 Súmula nº 490, do Superior Tribunal de Justiça: “A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas”.

2 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  SUPLEMENTO  ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.  PRECEDENTES.  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de
interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária do Estado agravante foi firmada
ante as disposições da Lei n.º 8.080/90.2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados 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 REsp
1495120/MG, Rel.  Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe
10/12/2014).



provas que entender pertinentes ao julgamento da lide”3,  razão pela qual  também
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 

No  mérito,  o  argumento  do  Estado  de  possibilidade  de  substituição  dos
medicamentos carece de interesse recursal,  uma vez que a Decisão que concedeu a
antecipação da  tutela,  f.  27/29,  ratificada  na  Sentença  objurgada,  já  possibilitou  ao
Apelante  que  fornecesse  a  medicação  que  a  Apelada  necessitasse,  possibilitando  a
substituição por genérico ou similar.

A Apelada, de acordo com os documentos de f. 10/11, é portadora de Diabetes
Melitus,  necessitando do uso dos medicamentos Galvus Met 50/850mg e Glifage XR
500mg.

Trata-se de pessoa idosa, f. 08, que alega não possuir condições financeiras para
adquirir os medicamentos prescritos pelo médico, pelo que diante da negativa do Estado
em  fornecê-los,  demonstra-se  cabível  a  intervenção  do  Judiciário  para  garantia  do
direito fundamental por ele perseguido, embasado nas argumentações fáticas e jurídicas
acima expendidas.

Posto isso,  conhecidas  as  Apelações  e,  de  ofício,  a  Remessa  Necessária,
rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de cerceamento de
defesa, no mérito, nego-lhes provimento. 

É o voto. 

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo.  Des.  João Alves da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

3 PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEIÇÃO - Todos os entes da Federação
possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação de fornecimento de medicamento, haja
vista que o direito à saúde é prestado aos cidadãos através de um sistema único, integrado por uma
rede regionalizada e hierarquizada, composta por todos os entes federados, em que o poder é
descentralizado, não havendo necessidade de chamar a União e o Município para figurarem no
processo. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE NOMEAÇÃO DE MÉDICO-PERITO. PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. - Quanto à
necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente,
desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o
deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento
da lide. STJ, Resp 902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU 10.05.2007,
p. 357. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INTERVENÇÃO CIRÚRGICA ARTROPLASTIA DO JOELHO CID M17.0. OBRIGAÇÃO DO
ESTADO.INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 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 da Constituição Federal de 1988 (TJ/PB,
Tribunal Pleno, AC nº 20020110288178001, Relª. Desª Maria Das Neves do Egito de A. D. Ferreira,
julg. em 14/08/2012).


