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PRELIMINARES. CHAMAMENTO AO PROCESSO
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA
FEDERAÇÃO  EM  RELAÇÃO  À  MANUTENÇÃO
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PÚBLICO. PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA  HUMANA.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO
ART.  196,  DO  TEXTO  MAIOR.  DIREITO  DE
RECEBER  A  TERAPIA  RECEITADA  PELO
MÉDICO.MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
APLICABILIDADE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 253,
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
SEGUIMENTO NEGADO À REMESSA OFICIAL.

- Diante da solidariedade estampada na Constituição
da  República  Federativa  do  Brasil,  incumbe  aos
Municípios,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  à
União a obrigação de zelar pelas condições de saúde
da população, sobretudo, das pessoas mais carentes.

-  Deve  ser  mantida  a  decisão  recorrida,  em  todos
seus  termos,  sobretudo,  quando  o  julgador  bem
analisou o conjunto probatório existente nos autos,
totalmente favorável à pretensão da parte autora.

-  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.

- Não há que se falar em cerceamento de defesa por
ausência  de  perícia  no  paciente,  se  as  provas
carreadas  aos  autos  comprovam  que  ela  está
acometida  da  doença  alegada  e  necessita  do
medicamento requerido.

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

- O art. 557, do Código de Processo Civil, permite ao
relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de
decisão  monocrática,  quando  este  estiver  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

-  De  acordo  com  a  Súmula  nº  253,  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  o  art.  557 do  mesmo Diploma
Processual, autoriza o relator a decidir o recurso por
meio  de  decisão  monocrática,  alcança  o  reexame
necessário.

Vistos.

José Geraldo Silva Furtado propôs a presente Ação
de Obrigação  de  Fazer  c/c  pedido de  antecipação  de  tutela  contra  o Estado da
Paraíba, pleiteando o medicamento INFLIXIMAB, (nome comercial REMICADE), na
dose de 5mg/Kg, em caráter de urgência por ser portador de doença inflamatória,
denominada ESPONDILITE AQUILOSANTE, conforme laudo e receituário médico,
fls. 20/21 e 46, e por não ter condição econômica para custeá-lo.

O Estado da Paraíba ofertou contestação às fls. 29/39,
refutando,  em sede  de  preliminar,  as  seguintes  insurgências:  do  chamamento  ao
processo da União e do Município de João Pessoa e da incompetência da Justiça
Estadual para a análise do chamamento ao processo da União. No mérito, defende a
necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, sob pena de
improcedência,  nos  termos  do  art.  333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil  e  a
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possibilidade de substituição do medicamento por outro de igual  eficácia,  com o
mesmo princípio ativo, comprovada por perícia médica oficial.

Não  houve  impugnação  à  contestação,  consoante
atesta a certidão de fl. 56v.

O Juiz  singular  proferiu  decisão  interlocutória,  fls.
47/48, com o seguinte teor:

(…)  Como  visto,  as  Varas  da  Fazenda  Publica  de
Cabedelo  AINDA  NÃO  TEM  competência  para
julgar  as  ações  em  que  o  Estado,  por  si  ou  suas
autarquias figuram no polo passivo.
Assim,  DECLINO,  de  ofício,  da  competência  deste
Juízo  para  processar  e  julgar  o  presente  feito,
determinado  que  se  remetam  os  autos  a  uma das
Varas  da  Fazenda  Pública  da  Capital,  conforme
legislação vigente.

Os  autos  foram  distribuído  à  6ª  Vara  da  Fazenda
Pública da Capital, fl. 53.

Às  fls.  59/65,  o  Juiz  a  quo julgou  procedente,  em
parte, a pretensão disposta na inicial, julgando antecipadamente a lide, com suporte
no art. 330, I, do Código de Processo Civil., nos seguintes termos:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO, para ato contínuo, ordenar ao Secretário de
Saúde do Governo do Estado da Paraíba a fornecer o
medicamento ao autor INFLIXIMAB  ou similar,  se
houver,  sob  pena  de  aplicação  de  multa  de
responsabilidade  pessoal  no  valor  de  R$  500,00
(quinhentos  reais)/dia;  sem  prejuízo  de
representação  por  ato  de  improbidade
administrativa;  crime  de  responsabilidade,  de
desobediência e prevaricação.
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Não  houve  interposição  de  recurso  voluntário,
remetendo-se os autos à apreciação do Tribunal de Justiça.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,  fls.  72/74, opinou pelo desprovimento do
reexame necessário.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Passa-se  à  análise  da  decisão  ora  sob  reexame
necessário,  apreciando-se,  inicialmente,  as  preliminares  arejadas  pelo  Estado  da
Paraíba.

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

O  Estado  da  Paraíba alega  que  a  União  e  o
Município de João Pessoa devem ser convocados ao processo, sob o fundamento da
solidariedade no fornecimento do medicamento ao autor.

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  dos  outros  entes
federativos  para  integrarem  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.

Ainda  nesse  tema,  calha  transcrever  trecho  da
sentença combatida, quando enfrentou a prefacial, fl. 74:

(…) A preliminar de ilegitimidade passiva não pode
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prosperar,  ante  a  responsabilidade  solidária  dos
Entes  Federados  no  trato  com  as  questões  de
assistência  à  saúde,  sobretudo  no  que  concerne  a
obrigação do Estado em matéria de dispensação de
medicamento. A lei nº 8.080/90, por seu art. 6º, inciso
I, alínea “d”, estabelece como campo de atuação  do
SUS – a formulação da política de medicamentos e a
obrigatoriedade de cada Ente Público, incumbindo a
cada  Estado  Federado  a  dispensação  de
medicamentos  de  componentes  estratégico  e
excepcional.
Destarte,  ante  a  previsão  legal  supra,  não  pode
prosperar o questionamento quanto à ilegitimidade
passiva do Estado da Paraíba. Assim sento, rejeito a
preliminar.
No  tocante  de  incompetência  da  Justiça  Estadual,
resta  prejudicada  pelo  não  reconhecimento  da
ilegitimidade  passiva  da  parte  ré.  Não  se  está
lidando  neste  autos  com  interesse  da  União  ou
qualquer outro ente federal por via de intervenção de
terceiros,  resultando  descabida  a  aplicação  da
súmula 150 do STJ. Por via de consequência, também
desacolho o chamamento ao processo da União e do
Município de João Pessoa

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; 
III - de todos os devedores solidários, quando o 
credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou 
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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. 

Por tais razões, rejeito a preliminar de chamamento
ao  processo  da  União  e  do  Município  de  João  Pessoa,  de  modo  a  considerar
prejudicada, por conseguinte, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
para análise do chamamento ao processo da União.

Ultimadas  essas  considerações,  passa-se,  agora,  à
análise das sublevações de caráter meritório.

Quanto  ao  ônus  da  prova,  o  direito  constitutivo
restou confirmado pelo demandante, mormente pela documentação trazida ao feito,
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mostrando-se suficientes para demonstrar a necessidade de receber o medicamento
solicitado. 

Na  verdade,  apenas  o  Estado  da  Paraíba  poderia
provar  a  ocorrência  de  causa  impeditiva,  modificativa  ou  extintiva  que  viesse  a
afastar o direito do apelado. E o ônus era seu, por força do disposto no art.  333,
inciso II, do Código de Processo Civil. 

A entidade fazendária suscita,  ainda, a necessidade
de realização de perícia médica,  através de  médico-perito do SUS,  para analisar o
quadro  clínico  do  paciente,  com o intuito  de  fornecer  tratamento  equivalente  ou
similar que atenda a enfermidade da parte autora, disponibilizando-o de forma mais
eficaz e menos oneroso para o Estado, sob pena de cerceamento de defesa.

Acerca  do  tema,  cumpre  esclarecer  que  o
ordenamento jurídico pátrio prestigia o princípio do contraditório, o qual confere a
uma das partes o direito de se contrapor aos argumentos expendidos pela outra,
podendo, para tanto, imbuir-se de todos os meios de prova admitidos em direito.

Inobstante a consagração do  princípio  na legislação
processual, remanesce amplo o poder instrutório do juiz, o qual confere, amparado
pelo princípio do livre convencimento motivado, a faculdade de indeferir provas que
considere desnecessárias, desde que entenda suficientes para seu conhecimento as já
produzidas ou deferidas, sem implicar em cerceamento de defesa.

A  aferição  da  razoabilidade  do  convencimento
motivado,  no  indeferimento  de  provas  consideradas  inúteis  ou  desnecessárias  à
instrução do feito, pressupõe juízo de compatibilidade da dilação pretendida com o
espectro da pretensão inicial formulada, já que a instrução e o direito à produção da
prova, longe de constituírem fins em si mesmos, atrelam-se, como meio, à extensão
do petitum ao qual devem subordinação lógica.

Nesse  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
julgados:
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PROCESSUAL  CIVIL.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  REALIZAÇÃO  DE
PERÍCIA.  DESNECESSIDADE.  EXISTÊNCIA  DA
MOLÉSTIA.  SUFICIÊNCIA  DA  PROVA
DOCUMENTAL.  Não  se  há  de  cogitar  de
cerceamento de defesa, uma vez suficiente a prova
documental  carreada  aos  autos  quanto  à
demonstração  da  moléstia  e  seu  tratamento,  não
sendo  necessária  a  realização  de  prova  pericial,
restando a questão relativa à responsabilidade dos
entes  federados  pelo  fornecimento  de
medicamentos,  que  envolve  discussão  de  matéria
unicamente  de  direito,  a  permitir  o  julgamento
antecipado da lide, na forma do artigo 330, I, CPC.
(...).  (TJRS;  AC  121740-61.2013.8.21.7000;  Arroio  do
Meio;  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Armínio José Abreu Lima da Rosa; Julg. 08/05/2013;
DJERS 20/05/2013) - destaquei.

E,

REMESSA  OFICIAL.  SEGUIMENTO  NEGADO.
IRRESIGNAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO
INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  ALEGADO.
INOCORRÊNCIA.  ANÁLISE  DO  QUADRO
CLÍNICO DA PROMOVENTE. DESNECESSIDADE.
PROVAS  INCONTESTES  DA  DOENÇA  E  DO
MEDICAMENTO.  Possibilidade  de  julgamento
antecipado  da  lide.  Agravo  interno  desprovido.
Recurso manifestamente inadmissível. Aplicação de
multa.  -  conforme dispõem os  artigos  6º  e  196  da
carta  magna,  cabe  ao  estado  o  dever  de  fornecer,
gratuitamente,  tratamento  médico  a  pacientes
necessitados. - não há que se falar em cerceamento
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de defesa por ausência de perícia na paciente, se as
provas carreadas aos autos comprovam que ela está
acometida  da  doença  alegada  e  necessita  do
medicamento requerido. - (...) ” (art. 557, § 2º, CPC).
(...).  (TJPB;  Proc.  001.2011.009549-2/001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 03/09/2012; Pág. 7).

Desse  modo,  no  caso  vertente,  o  julgamento
antecipado  da  lide  não  traduz,  sob  qualquer  aspecto,  cerceamento  ao  direito  de
defesa  do  recorrente,  tampouco  implica  em  encerramento  precoce  da  instrução
probatória, pois, como cediço, é prerrogativa do julgador aferir o amadurecimento do
acervo  probatório,  visando  a  formação  de  seu  convencimento.  Logo,  deve  o
sentenciante  interromper  a  marcha  processual  quando a  questão  controvertida  já
esteja devidamente esclarecida, prescindindo de produção de provas.

Dessa  forma,  não  se  revela  necessário  análise  do
quadro  clínico  por  Médico  em  exercício  no  SUS,  pois,  de  acordo  com  a  eficácia
irradiante  dos  direitos  fundamentais,  os  valores  que  dão  suporte  a  estes  direitos
penetram  por  todo  o  ordenamento  jurídico,  condicionando  a  interpretação  dos
dispositivos  legais  e  atuando  como  impulsos  e  diretrizes  para  o  legislador,  a
administração e o Judiciário. Nesse norte, considerando que as normas  definidoras
dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, nos termos
do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, bem como em homenagem aos princípios da
solidariedade e da integralidade, o Poder Público possui o dever constitucional de
garantir  o  acesso  de  todos  aos  serviços  e  ações  de  saúde,  evitando  que  meras
burocracias sejam empecilhos para o acesso ao direito à vida e à saúde.

Logo,  desnecessária,  pois,  a  prova  pericial  para
demonstrar a adequação da fórmula ao eficaz tratamento da patologia. Logo, não há
razão para se falar em cerceamento de defesa

Outrossim, 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
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em  verdadeiro  “laboratório  humano”,  com  o  objetivo  de  testar  todos  os
medicamentos  fornecidos  pelo  Município,  ocasionando diversos  efeitos  colaterais,
para só então a droga solicitada pelo médico particular possa ser fornecida de forma
gratuita.  

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  do  ente  público  em fornecer  a  medicação vindicada  na  petição
preambular,  devendo  ser  mantida  a  decisão  hostilizada,  ora  submetida  à
reapreciação, 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.

Por  fim,  o  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo
Civil, permite ao relator negar seguimento a recurso através de decisão monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Tal medida, conforme menciona o teor da Súmula nº
253, do Superior Tribunal de Justiça, também deve abranger o Reexame Necessário, o
qual preleciona:

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o
recurso, alcança o reexame necessário.

Ante  o  exposto,  com esteio  no  art.  557,  caput,  do
Estatuto Processual Civil, REJEITO AS PRELIMINARES E NEGO SEGUIMENTO
AO RECURSO OFICIAL.

P. I.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.
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João Batista Barbosa
  Juiz de Direito Convocado

     Relator
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