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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL. DIREITO  À  SAÚDE.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MEDICAMENTO. PACIENTE DESPROVIDA DE
RECURSOS  FINANCEIROS.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL. ÔNUS DO ESTADO LATO
SENSU.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
RECURSO  CONTRÁRIO  A  PRÓPRIA
CONSTITUIÇÃO.  MULTIPLICIDADE  DE
RECURSOS  DECIDIDOS  NAS  CORTES
SUPERIORES  ACERCA  DA  MATÉRIA.
DESPROVIMENTO.

1.  Nos  termos  do  art.  196,  da  Constituição
Federal,  o  Estado  deve,  efetivamente,
proporcionar  a  prevenção  de  doenças,  bem
como oferecer  os meios necessários  para que
os  cidadãos  possam  restabelecer  sua  saúde,
incluindo  o  fornecimento  de  tratamento
necessário  à  cura  e  abrandamento  das
enfermidades.

2.  O Art.  127 da Constituição da República e a
Legislação Federal  que trata  das atribuições do
Ministério Público o autorizam a agir  em defesa
de interesses individuais indisponíveis, nos quais
se insere o direito constitucional à vida e à saúde.
Precedentes do STJ. 
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Vistos, etc.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  em  face  de  sentença  que
julgou  procedente  o  pedido  inicial,  no  sentido  de  determinar  o
fornecimento pelo Estado do medicamento “BROMAZEPAM 6mg (Fluxtar
SR)”,  bem  como  para  que  sejam  entregues,  através  de  prescrição
médica,  outros  fármacos  que  forem  indicados  para  o  tratamento  da
substituída a qual, segundo histórico noticiado nos autos é portadora de
depressão.

Em  sede  de  preliminar,  alega  o  recorrente,  a  falta  de
interesse de agir e o chamamento ao processo da União e do Município.

Discorreu  ainda  o  apelante  acerca  da  inexistência  de
perícia médica e a afronta ao princípio do devido processo legal.

Intimado,  o  Apelado  apresentou  contrarrazões,
rechaçando  a  tese  recursal  e  requerendo  a  manutenção  do  decisum
hostilizado – fls. 173/180.

Em  parecer  de  fls.  186v/190,  o  Ministério  Público  da
Paraíba, por sua Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela rejeição das
preliminares e no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
integralmente a sentença hostilizada.

É o breve relatório.

D E C I D O

DA ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Em  seu  recurso,  sustenta  o  Estado  carência  de  ação,
dizendo  não  ser  parte  legítima  o  Ministério  Público  Estadual  para
promover a presente ação.

Razão não assiste.

É que,  a  prerrogativa de  todos ao  exercício  integral  do
direito à vida é garantia constitucional e essencial ao Estado Democrático
de  Direito.  Portanto,  na  defesa  de  direitos  individuais,  ainda  que
homogêneos,  tem  o  Ministério  Público  legitimidade  ativa,  quando  se
tratar de direitos, de tal ordem, de tal relevância, que integrem o patrimônio
social.
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Destarte, presentes na lide as prerrogativas institucionais
do Ministério Público, previstas no art. 127 da Constituição Federal, na
defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, já que se trata
de pessoa tida como economicamente hipossuficiente  e  que tem sua
integridade física ameaçada, está legitimado o  Parquet à execução de
medidas concretas para efetivação desse direito. 

Sobre  o  tema  em  descortino,  colaciono  o  seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  À
SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
1.  Hipótese  em que o  Tribunal  extinguiu,  sem
resolução do mérito,  por  ilegitimidade ativa ad
causam, Ação Civil Pública em que o Ministério
Público buscava o fornecimento de  tratamento
médico para pessoa determinada.  2. O art. 127
da  Constituição  da  República  e  a  legislação
federal  que  trata  das  atribuições  do  Ministério
Público  o  autorizam  a  agir  em  defesa  de
interesses individuais indisponíveis, nos quais se
insere o direito constitucional à vida e à saúde.
Precedentes  do  STJ.  3.  Na tutela  do  direito  à
vida e à saúde, o Parquet possui legitimidade
ativa  ad  causam  para  propor  Ação  Civil
Pública,  ainda  que  a  demanda  beneficie,  in
concreto, pessoa determinada. 4. Não se cuida
de  legitimidade  em razão  de  incapacidade  ou
hipossuficiência  do  sujeito  diretamente
interessado,  mas  de  indisponibilidade  do
direito à saúde  de modo geral  e do interesse
social em que seja garantida assistência a todos
os  que  dela  necessitem,  o  que  se  mostra
plenamente  compatível  com  a  finalidade
institucional  do  Ministério  Público.  5.  Recurso
Especial  provido”. (REsp  1088282/RS,  Rel.
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, DJe 27/04/2011).

Assim,  inquestionável  a  legitimidade  ativa  do  Ministério
Público para postular no polo ativo de Ação Civil Pública, que tem como
meta a saúde.
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CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DA  UNIÃO  E  DO
MUNICÍPIO

Acerca do tema, resta exaustivamente decidido por esse
Tribunal,  bem como pelos demais pátrios, que a responsabilidade dos
Entes  da  Federação  é  solidária  quando  se  trata  do  fornecimento  de
medicação aos necessitados, podendo estes ajuizarem demandas contra
qualquer daqueles. Nesse sentido:

[…]. A União, os Estados-membros e os Municípios são
responsáveis solidários no que pertine à proteção e ao
desenvolvimento do direito da saúde. Assim, ainda que
determinado medicamento ou serviço seja prestado por
uma  das  entidades  federativas,  ou  instituições  a  elas
vinculadas,  nada  impede  que  as  outras  sejam
demandadas,  de  modo  que  qualquer  delas  (União,
Estados  e  Municípios)  têm,  igualmente,  legitimidade,
individual ou conjunta,  para figurar no pólo passivo em
causas  que  versem  sobre  o  fornecimento  de
medicamentos.  […].  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00212028920128150011,  -  Não  possui  -,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA C. RAMOS, j. em
04-11-2014). 

Assim,  quanto  a  esse  ponto,  também  não  assiste
razão o Estado.

INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA

Quanto ao argumento do Estado de imprescindibilidade de
perícia, desnecessário requerido procedimento.

É  que  o  diagnóstico  realizado  por  profissional  médico
habilitado, bem como a prescrição do medicamento para o tratamento da
enfermidade de que é portadora a substituída, por si só, respaldada o
dever do Estado em custear  o  tratamento,  com a devida aquisição e
encaminhamento  do  medicamento  prescrito,  no  caso  presente,  não
sendo necessário a realização de nova perícia para firmar certeza da
patologia de que é detentora a apelada. 

Enfim, sobre a matéria em disceptação – Direito à Saúde
– a Carta da República dispõe em seus artigos  6º, 196, 197, in verbis: 

Art.  6  -  "São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a
assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta
Constituição”; 
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Art. 196 - "A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para
a sua promoção, proteção e recuperação"; 

Art. 197 - "São de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado". 

Acerca  do  tema,  pacificado,  inclusive,  entendimento  no
STF, 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
DIREITO  À  SAÚDE.  DEVER  DO  ESTADO.
SOLIDARIEDADE  ENTRE  OS ENTES FEDERATIVOS.
PRECEDENTES. 1. Incumbe ao Estado, em toda as suas
esferas, prestar assistência à saúde da população, nos
termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando
essa  obrigação,  consoante  entendimento  pacificado
nesta Corte, responsabilidade solidária entre os entes da
Federação. 2. Agravo regimental não provido. STF – AG.
REG. NO RECUSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO –
ARE  799136  –  RS  –  Relator  Ministro  Dias  Troffoli  –
Julgamento 26/06/2014 - Data de publicação: 20/08/2014.

Em  casos  semelhantes  este  Egrégio  Tribunal  firmou  o
seguinte entendimento – in verbis:

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.  REMESSA NECESSÁRIA E  APELAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTES  PÚBLICOS  PARA  FINS  DE  CUSTEIO  DE
TRATAMENTO,  EXAMES  E  DE  MEDICAMENTOS.
INTELIGÊNCIA DO  ARTIGO 196,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRECEDENTES  DO  STJ.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  INTERVENÇÃO  INDEVIDA DO  JUDICIÁRIO
NO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA CLÁUSULA DA
RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DEVER DO
ESTADO DE GARANTIR, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO
DE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS O ACESSO
UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE, BEM COMO OS
SERVIÇOS  E  MEDIDAS  NECESSÁRIOS  À  SUA
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO (CF, ART.
196).  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  STF.

Processo nº 0000964-04.2013.815.0241



MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA
REMESSA E DO APELO. 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.  A  "cláusula  da  reserva  do
possível"  não  pode  ser  invocada  para  restringir  o
fornecimento  de  medicamentos  ou  procedimentos
pretendidos  por  aquele  que  deles  necessita  para  sua
própria sobrevivência. 3. É dever inafastável do Estado o
fornecimento  de  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00065526620148150011,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator  DES. ROMERO MARCELO
DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 22-03-2016). “grifei”.

Aliás,  corroborando  o  entendimento  aqui  esposado,  o
Supremo  Tribunal  Federal,  em  julgamento  do  Recurso  Especial  nº
566.471/RN-RG, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio,  concluiu pela
repercussão geral  do tema relativo “à  obrigatoriedade de  o Estado
fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não
possui condições financeiras para comprá-lo”., senão vejamos:

EMENTA:  AGRAVOS  REGIMENTAIS  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  JULGAMENTO  CONJUNTO.
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  DEVER  DO
ESTADO.  SOLIDARIEDADE  ENTRE  OS  ENTES
FEDERATIVOS.  EXISTÊNCIA.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS  DE  ALTO  CUSTO.  REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. Devolução dos autos à origem.
Artigo 543-B do CPC e art. 328 do RISTF. 1. Incumbe ao
Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência
à  saúde  da  população,  nos  termos  do  art.  196  da
Constituição  Federal,  configurando  essa  obrigação,
consoante  entendimento  pacificado  na  Corte,
responsabilidade  solidária  entre  os  Entes  da
Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência  da repercussão geral  da  questão relativa  ao
fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação
do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do
Ceará não provido e  agravo regimental  interposto  pela
União prejudicado. RE 818572 CE Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI.  Julgamento: 02/09/2014 Publicação: DJe-217
DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014.

Nesse  mesmo  direcionamento  é  ascendente  a
jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-
C  DO  CPC  E  RESOLUÇÃO  STJ  8/2008.  RECURSO
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  SISTEMA
ÚNICO  DE  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  AÇÃO  MOVIDA  CONTRA  O
ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO.
ARTI  77,  III,  DO  CPC,  DESNECESSIDADE.  1.  O
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chamamento ao processo da União com base no Art. 77,
III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais
Entes Federativos responsáveis para o fornecimento de
medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é
impositivo,  mostrando-se  inadequado  opor  obstáculo
inútil  à  garantia  fundamental  do  cidadão  à  saúde.
Precedente  STJ.  2.  A  Primeira  Turma  do  Supremo
Tribunal  Federal  entende  que,  “o  recebimento  de
medicamentos  pelo  Estado  é  direito  fundamental,
podendo  o  requerente  pleiteá-los  de  qualquer  um dos
Entes  Federativos,  desde  que  demonstrada  sua
necessidade  e  a  impossibilidade  de  custeá-los  com
recurso próprios”, e “o Ente Federativo deve se pautar no
espírito  de  solidariedade  para  conferir  efetividade  ao
direito garantido pela  Constituição, e não criar entraves
jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional”,
razão  por  que  “o  chamamento  ao  processo  da  União
pelo  Estado  de  Santa  Catarina  revela-se  medida
meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade
ao  processo,  além  de  atrasar   a  resolução  do  feito,
revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso
aos remédios necessários  para o restabelecimento da
saúde  da recorrida“ (RE 607.381 AgR, Relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto.
3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o
chamamento  ao  processo  da  União,  o  que  está  em
sintonia  com  o  entendimento  aqui  fixado.  4.  Recurso
Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do
Art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (Resp
123244/SC  –  Rel.  Ministro  Herman  Benjamim  –
Primeira  Sessão,  julgado  em  09/04/2014  –  DJe
17/06/2014. 

Nesse  direcionamento  jurisprudencial,  comprovado  nos
autos a necessidade e urgência da substituída Srª. Joseane Lourenço
Bezerra,  com patologia  de depressão,  em fazer  uso  do  medicamento
“BROMAZEPAM  6mg  (Fluxtar  SR)”,  sendo  carente  de  recursos  para
custear  fármaco,  deve  ser  mantida  a  sentença,  observando  que  a
procedência  do  pedido  não  viola  os  apontados  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, estando a sentença combatida em consonância
com  a  multiplicidade  de  recursos,  que  envolvem  a  mesma  matéria,
sobretudo em esfera do STF, em sede de repercussão geral, não sendo,
aliás, àquela vista como pressuposto a recurso extraordinário, mas sim
dada  a  multiplicidade  mesmo  de  recursos,  todos  no  mesmo  sentido,
enfim, não vem a prosperar as alegações do Ente recorrente através do
presente recurso.
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D I S P O S I T I V O

Diante do exposto, forte nas razões acima, com fundamento
no art.  932, IV “b” do NCPC, NEGO PROVIMENTO À REMESSA E AO
APELO,  por serem os mesmos contrários à multiplicidade de recursos,
nesse sentido, em sede de repercussão geral, sobretudo do STF.

P.I.

João Pessoa, 07 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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