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ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2006309-24.2014.815.0000
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Estado da Paraíba
Procurador : Renovato Ferreira de Souza Júnior
Agravado : José Aloysio da Costa Machado Neto
Advogada : Ana Luíza Medeiros Machado

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  PRELIMINARES. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ANÁLISE DO QUADRO CLÍNICO DA
PACIENTE.  DESNECESSIDADE.  NÃO
ACOLHIMENTO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO,  EM  RELAÇÃO  À
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
PACIENTE  PORTADOR  DE  ENFERMIDADE.
LAUDO  MÉDICO.  NECESSIDADE  DE
TRATAMENTO.  IMPRESCINDIBILIDADE.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO PODER
PÚBLICO.  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA  HUMANA.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA DO
ART.  196,  DO  TEXTO  MAIOR.  DIREITO  DE

Agravo de Instrumento nº 2006309-24.2014.815.0000                                                                                                                                                          1     



RECEBER A TERAPIA RECEITADA PELO MÉDICO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Remanesce  amplo  o  poder  instrutório  do  juiz,  o
qual  confere,  amparado  pelo  princípio  do  livre
convencimento  motivado,  a  faculdade  de  indeferir
provas desnecessárias, desde que entenda suficientes
para  seu  conhecimento,  as  já  produzidas  ou
deferidas, sem implicação ao cerceamento de defesa.

- 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.

-  Sendo  o  direito  à  saúde  norma  constitucional
autoaplicável,  independente,  inclusive,  de  previsão
orçamentária,  o  seu  desatendimento  ou  o
atendimento de modo a não garantir o fornecimento
do  medicamento  viola  o  conjunto  de  normas
dispostas  na  Constituição  Federal  e  na  legislação
ordinária.

-  Torna-se  temerário  invocar  a  impossibilidade  de
antecipação  de  tutela  contra  os  poderes  públicos,
quando  a  natureza  do  objeto  pretendido  puder
perecer, caso não ocorra a intervenção antecipada do
Poder Judiciário.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes
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autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares  e,  no  mérito,
desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido de efeito suspensivo, fls. 02/24, interposto pelo  Estado da Paraíba  contra
decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, fls. 45/46, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de
antecipação da tutela ajuizada por José Aloysio da Costa Machado Neto, deferiu a
liminar pleiteada.

Em  suas  razões,  aduziu,  a  necessidade  de
comprovação da ineficácia dos tratamentos médicos disponibilizados para se valer
unicamente da receita médica emitida por particular, diante do poder discricionário
do  ente  federado  de  conceder  ao  cidadão  o  medicamento  mais  eficaz  e  menos
oneroso ao ente, face sua limitação orçamentária. Suscita o direito de se analisar o
quadro  clínico  do  paciente,  sob  pena  de  cerceamento  de  defesa,  bem  como,  o
reconhecimento  da  responsabilidade  solidária  dos  três  entes  federativos,  ao
fornecimento do medicamento postulado. Enaltece a impossibilidade de deferimento
da liminar, por esgotar o objeto da ação, baseando-se no art. 1º, da Lei nº 9.494/97
com  o  art.  1º,  da  Lei  nº  8.437/92.  Ainda,  sustenta  ser  incabível  a  cominação  de
astreintes a pessoa física do representante da pessoa jurídica de direito público, para
fins de cumprimento da decisão guerreada. Postula a atribuição de efeito suspensivo
ao  agravo,  nos  termos  dos  arts.  527,  III  e  558,  do  Código  de  Processo  Civil,
requerendo, ao final, o provimento do presente recurso.

Liminar indeferida, fls. 93/99.

Informações prestadas pelo Magistrado a quo, fl. 105.
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Contrarrazões  não  ofertadas  pela  parte  agravada,
consoante certidão de fl. 106.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 107/110, opinou pelo desprovimento do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  a  entidade  fazendária  suscita  a
necessidade de realização de perícia médica,   através de médico perito pertencente
aos quadros estatais, para analisar o quadro clínico do paciente,  com o intuito de
fornecer tratamento equivalente ou similar que atenda a enfermidade do recorrido,
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 dispositivo 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
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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.

Desnecessária, neste momento, pois, a prova pericial
para demonstrar a adequação da fórmula ao eficaz tratamento da patologia,  pois
ainda estamos no início do processo e a decisão recorrida bem apreciou os requisitos
necessários para a concessão da tutela antecipada perseguida. 

Logo, não há razão para se falar em cerceamento de
defesa, devendo ser rejeitada esta preliminar. 

O  recorrente suscita,  ainda,  a  preliminar    de  
ilegitimidade  passiva    ad  causam  ,  atribuindo  ao  Município  de  João  Pessoa,  a
responsabilidade pelo fornecimento do medicamento prescrito.

Segundo  a  Lei  nº  8.080/1990  e  o  art.  23,  II,  da
Constituição  Federal,  a  União,  Estados,  Municípios  e  Distrito  Federal  têm
competência comum para “cuidar da saúde e assistência pública”. Logo, os entes da
federação  são  responsáveis  solidariamente  por  matérias  de  grande  interesse  da
coletividade, sendo a saúde incluída nesse rol, por ser direito de todos e dever do
Estado, garantido no art. 196, da Carta Magna. 

Por conseguinte,  não há entre os Estados-membros
hierarquia ou qualquer tipo de subordinação, mas sim, uma atuação paralela, em que
todos têm obrigações perante a saúde pública.

 
Por oportuno, acrescenta-se que a responsabilidade

solidária decorrente da competência comum não exige a participação de todos os
outros entes quando a demanda for interposta apenas contra o Estado. Dessa feita,
não pode a União, Estado ou Município se eximirem do seu indiscutível dever de
fornecimento gratuito de medicamento/cirurgia e redirecionar o encargo para outra
esfera  estatal,  quando,  na  verdade,  a  competência  se  debruça  sobre  a  obrigação
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solidária entre as pessoas jurídicas de direito público interno.

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.

Assim,  deve  ser  rejeitada  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva ad causam.

Prossigo com a apreciação recursal afirmando que o
direito  à  saúde,  embora  não  esteja  previsto  diretamente  no  art.  5º,  encontra-se
preconizado na própria Constituição (arts. 6º, 23, II, 24, XII, 196 e 227) e assume, da
mesma forma que aqueles, a feição de verdadeiro direito fundamental de segunda
geração. Sob este prisma, a saúde carrega em sua essência a necessidade do cidadão
em obter uma conduta ativa dos entes da federação no sentido preservar-lhe o direito
maior que é o direito à vida.

Destarte, não pode o ente público tentar se esquivar
de sua obrigação constitucional em assistir a seus cidadãos, principalmente, no que
diz  respeito  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.  

  
O Supremo Tribunal Federal explicitou:

O  direito  à  saúde  representa  conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida (Agravo
Regimental  no  Recurso  Extraordinário  nº  271.286-
8/RS, julgado em 12/09/2000).
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Logo,  o  impedimento  legal  insculpido  na  Lei  nº
9.494/97, não pode servir de supedâneo para que o  Estado da Paraíba  venha a se
eximir do dever constitucional de proteger a vida  e  a saúde do agravado, que se
encontra necessitando, urgentemente, do medicamento acima descrito.

No caso, em epígrafe, os documentos colacionados,
fls. 36/37 e 40/42, atestam a gravidade do paciente e a necessidade do medicamento,
logo, deve ser ratificada a liminar concedida no Juízo singular, uma vez que cabe ao
profissional de saúde atestar o tratamento adequado à patologia do enfermo.

Ademais,  vislumbro  a  ausência  de  interesse  do
agravante  em  abordar  a  matéria  consistente  na  impossibilidade  de  sequestro  de
verbas  públicas  para  o  cumprimento  da  ordem judicial,  uma vez  que  sequer  foi
tratada na decisão agravada.

Diante destas considerações, releva-se indiscutível a
responsabilidade  do  agravante,  em  fornecer  o  medicamento  vindicado  pelo
recorrido,  devendo  ser  mantida  a  decisão  agravada  que,  em  primeiro  grau,
antecipou a  tutela  pleiteada  em ação  ordinária,  diante  da  inexistência  de  prova
inequívoca  capaz  de  convencer  da  verossimilhança  da  alegação,  bem  como  da
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo a previsão de ser a
saúde um direito de todos e dever do ente público, nos termos dos arts. 6º e 196,
ambos da Constituição da República.

Ante  o  exposto,  REJEITO AS PRELIMINARES E,
NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).
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Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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