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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  SENTENÇA  QUE  DETERMINOU  O 
FORNECIMENTO  DO  MEDICAMENTO  PLEITEADO. 
PRELIMINAR  DE   ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO 
ESTADO DA PARAÍBA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO 
PROCESSO  LEGAL.  AUTOS  DEVIDAMENTE 
INSTRUÍDOS.  DIREITO  PÚBLICO  SUBJETIVO  À 
SAÚDE QUE REPRESENTA PRERROGATIVA JURÍDICA 
INDISPONÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO.

-  A matéria  relativa  ao  fornecimento  de  medicamentos 
pelo ente público é pacífica nos tribunais, tendo em vista 
que é direito de todos e dever do Estado promover os atos 
indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 
desprovido o cidadão de meios próprios.

- Não há que se falar em cerceamento de defesa por não 
ter sido nomeado perito para avaliar o quadro clínico da 
Autora, pois já existe laudo médico nos autos, elaborado 
por  profissional  da  rede  pública  de  saúde.  Ademais,  a 
produção  de  provas  apenas  retardaria  o  tratamento  da 
Apelada, que padece de doença grave.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba contra 

sentença de fls.38/43 que julgou procedente o pedido e determinou que o Estado 
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fornecesse o medicamento prescrito,  ratificando a decisão proferida em sede de 

tutela antecipada que permitiu a substituição do medicamento pelo genérico, com 

mesmo princípio ativo.

Em seu recurso de fls.45/51, alega as preliminares de ilegitimidade 

passiva e ofensa ao devido processo legal, uma vez que o magistrado não intimou 

as partes para produção de provas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da Apelação.

É o relatório. 

DECIDO

É  sabido  que  compete  solidariamente  à  União,  Estados,  Distrito 

Federal e Municípios o cuidado da saúde e assistência pública (art. 23, inc. II), bem 

como,  a  organização  da  seguridade  social,  garantindo  a  “universalidade  da 

cobertura e do atendimento” (art. 194, parágrafo único, inc. I). Logo, por ser a saúde 

matéria  de  competência  solidária  entre  os  entes  federativos,  pode  a  pessoa 

acometida de doença exigir medicamentos de qualquer um deles.

Portanto, a divisão de atribuições prevista na Lei 8.080/90, norma 

que trata do Sistema Único de Saúde - SUS, não exime os supramencionados entes 

estatais de suas responsabilidades garantidas pela Constituição Federal.

A  matéria  relativa  ao  fornecimento  de  medicamentos  pelo  ente 

público é pacífica nos tribunais, tendo em vista que é direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios.

Nesse sentido,  o precedente do STF: ARE 685230 AgR.

Argumenta também ofensa ao devido processo legal, uma vez que o 
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magistrado  não intimou as partes para produção de provas.

Como bem explicou o Ministro  Luiz  Fux,  “o Poder  Judiciário  não 

deve  compactuar  com o  proceder  do  Estado,  que  condenado  pela  urgência  da 

situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de 

cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial  deferida e aos valores 

fundamentais por ele eclipsados”.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter sido 

nomeado perito para avaliar o quadro clínico da Autora, pois já existe laudo médico 

nos  autos,  elaborado  por  profissional  da  rede  pública  de  saúde.  Ademais,  a 

produção de provas apenas retardaria  o tratamento  da Apelada,  que padece de 

doença grave.

A petição  inicial  foi  devidamente  instruída  com  documentos  que 

demonstram nitidamente que a pretensão da Promovente é abarcada pelo direito 

pátrio. Logo, inexiste cerceamento de defesa por ter o juiz da causa entendido que 

os fatos trazidos aos autos eram suficientes para o deslinde das questões postas.

 Diante  do exposto,  nego seguimento monocrático  ao recurso 
voluntário,  nos  termos  do  art.  557,  “caput”,  do  Código  de  Processo  Civil,  para 

manter a sentença recorrida em todo seu teor.

P.I.

João Pessoa,        de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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