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AGRAVO  INTERNO. REMESSA  OFICIAL  E
APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  INCONFORMISMO.
PRELIMINARES.  SUBSTITUIÇÃO  DO
MEDICAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO  EM  RELAÇÃO  À
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. REJEIÇÃO. 
REDISCUSSÃO.  PREFACIAIS  ENFRENTADAS  E
REPELIDAS.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
INOBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NÃO  OCORRÊNCIA.  DESNECESSIDADE  DE
PROVA  PERICIAL.  PODER  INSTRUTÓRIO  DO
JUIZ.  COMPROVAÇÃO  DA  INEFICÁCIA  DOS
TRATAMENTOS  DISPONIBILIZADOS  PELO
ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE
DO  QUADRO  CLÍNICO  DA  AUTORA.
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DESNECESSIDADE  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA
INÉQUIVOCA  E  DO  ELEVADO  PREÇO  DO
TRATAMENTO.  PRINCÍPIO  DA DIGNIDADE  DA
PESSOA HUMANA.  DIREITO FUNDAMENTAL À
VIDA E À SAÚDE.  INTELIGÊNCIA DO ART.  196,
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  PRECEDENTES
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

- Diante da solidariedade estampada na Constituição
da  República  Federativa  do  Brasil,  incumbe  aos
Municípios,  aos  Estados  e  à  União  a  obrigação  de
zelar pelas condições de saúde da população.

-  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.

-  Direito  emanado  diretamente  de  norma
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.
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-  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,  aquelas  já  produzidas  ou
deferidas, sem implicação ao cerceamento de defesa.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo
Civil,  negou  seguimento  aos  recursos,  mormente
quando  as  razões  do  agravo  interno  limitam-se  a
revolver a matéria já apreciada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  132/143,
interposto pelo  Estado da Paraíba contra decisão monocrática, fls.  116/129, a qual
rejeitou a preliminar, e, no mérito, negou seguimento à Remessa Oficial e ao Apelo,
mantendo a decisão primeva em todos os seus termos.

Em suas razões, o agravante requer a reconsideração
da decisão hostilizada ou, alternativamente, que a matéria seja levada à apreciação
do Órgão Colegiado, argumentando, em sede de preliminares, os seguintes pontos:
possibilidade  de  substituição  do  tratamento  médico  pleiteado  por  outro  já
disponibilizado  pelo  Estado  e  ilegitimidade  passiva  ad  causam.  Ademais,  aduz
violação  ao  princípio  da  cooperação  e  inobservância  ao  devido  processo  legal;  a
necessidade de comprovação de ineficácia dos tratamentos médicos disponibilizados
pelo ente estatal para se valer unicamente da receita médica emitida por particular;
direito de analisar o quadro clínico da agravada e, finalmente, inexistência de prova
inequívoca e do elevado preço do tratamento.
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É o RELATÓRO.

VOTO

De início,  convém ressaltar que o agravo interno é
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática  interlocutória,
terminativa ou definitiva, proferida pelo relator.

Na hipótese, tenciona o Estado da Paraíba, por meio
do presente reclamo, reformar a decisão de fls. 104/117, a qual rejeitou a preliminar,
e,  no  mérito,  negou seguimento  a  Remessa  Oficial  e  à  Apelação,  para  manter  a
sentença  de  primeiro  grau,  que  determinou  o  fornecimento  do  medicamento
necessário ao restabelecimento da saúde de Inácia Cruz Herculano.

De  antemão,  ressalto  não  merecer  acolhimento  as
insurgências do agravante. 

Explico.

Inicialmente,  cabe  analisar  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva,  aduzida  pelo  Estado  da  Paraíba,  ressaltando,  sem  mais
delongas, não merecer guarida tal assertiva.

Segundo  a  Lei  nº  8.080/1990  e  o  art.  23,  II,  da
Constituição Federal,  a União, os Estados, os Municípios e o 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, estando 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. 
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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 um ou outro. Dessa
feita, não pode a União, o Estado ou o Município se eximir do seu indiscutível dever
de fornecimento gratuito de medicamento e redirecionar o encargo para outra esfera
estatal, quando, na verdade, a competência se debruça sobre a obrigação solidária
entre as pessoas jurídicas de direito público interno.

O Superior Tribunal de Justiça,  em questão similar,
igualmente decidiu:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO
DEINSTRUMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  -  SÚMULA  282/STF
-FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  -
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTESFEDERATIVOS - LEGITIMIDADE PASSIVA -
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.2821.  Ausência  de
prequestionamento  dos  artigos  6º,  36,  §  2º  da  Lei
8.080/90,  8º  e 15 da LC 101/2000,  e das respectivas
teses, o que atrai a incidência do óbice constante na
Súmula  282/STF.6º368º151012.  Esta  Corte,  em
reiterados  precedentes,  tem  reconhecido  a
responsabilidade  solidária  do  entes  federativos  da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que
concerne à garantia do direito à saúde.  Ainda que
determinado  serviço  seja  prestado  por  uma  das
entidades  federativas,  ou  instituições  a  elas
vinculadas,  nada  impede  que  as  outras  sejam
demandadas,  de  modo  que  todas  elas  (União,
Estados,  Município)  têm,  igualmente,  legitimidade
para  figurarem  no  polo  passivo  em  causas  que
versem  sobre  o  fornecimento  de  medicamentos.4.
Agravo regimental  não provido.  (AgRg no Agravo
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de  instrumento  nº 909.927-PE  (2007/0152699-3),
Relatora:  Ministra  Diva  Malerbi,  desembargadora
convocada  TR3ª  região,  2ª  Turma,  Julgado  em:
21/02/2013,) - grifei.

Como cediço, a saúde é um direito subjetivo de todos
e considerado como direito de segunda dimensão. Por essas premissas e pelo que
enuncia a Constituição Federal, não há a possibilidade da discussão sobre qual o ente
responsável  pelo  custeamento  do  fornecimento  de  medicação  necessária  ao
tratamento de saúde do cidadão, mas a evidência de que todas as entidades políticas
detêm o dever, de forma linear, em atender os carentes de saúde pública.

Assim, não merece guarida a alegação de ser cabível
o  fornecimento  de  medicamentos  gratuitos  apenas  pelo  Município,  pois,  como
frisado acima, em virtude da solidariedade existente, o Estado também responde por
esta obrigação quando faltem recursos aos demais entes públicos.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

Pertinente  à  prefacial  de  possibilidade  de
substituição do tratamento médico pleiteado por  outro já disponibilizado pelo
Estado, passo a analisar, muito embora entendendo que não deveria ser através de
prefacial, mas por respeito ao debate enfrentarei-a.

Com efeito, não merece guarida, pois, 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 em verdadeiro “laboratório humano”, com o objetivo de
testar todos os medicamentos fornecidos pelo Estado, ocasionando diversos efeitos
colaterais,  para  só  então  a  droga  solicitada  pelo  médico  particular  possa  ser
fornecida de forma gratuita. 

É  inarredável,  portanto,  o  fornecimento  dos
medicamentos  nos moldes determinados pelo profissional de saúde, para assegurar
o precitado direito constitucional à saúde.
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Por tais razões, também não merece ser acolhida esta
prefacial.

Passemos  as  sublevações  de  caráter  meritório,
iniciando pelo Princípio da Cooperação e do Devido Processo Legal.

Melhor  sorte  não  encontra  à  suplica  alusiva  a
inobservância  aos  princípios  da  cooperação  e  do  devido  processo  legal,  sob  a
afirmação  de  não  ser  possível  a  antecipação  de  tutela  sem  que  seja  dado  ao
jurisdicionado  o  conhecimento  e  participação  nos  atos  processuais,  devendo  o
magistrado intimar as partes sobre o desejo de produzir provas, e que essa falta burla
o devido processo legal.

Descabida  tal  arguição,  por  não  se  tratar  de  regra
absoluta,  cedendo espaço quando a natureza do objeto pretendido puder perecer,
caso não ocorra a intervenção antecipada do Judiciário.

Nesse caso, como a situação  da recorrida é grave, a
produção  de  provas  pela  entidade  fazendária  apenas  retardaria  seu  tratamento,
podendo até acarretar uma piora em seu estado de saúde. 

Em  caso  similar,  o  Egrégio  Superior  Tribunal  de
Justiça já decidiu:

FAZENDA  PÚBLICA  –  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS  –  TUTELA  ANTECIPADA  –
ASTREINTES – CABIMENTO – ART. 461, § 5º, e DO
ART. 461-A DO CPC – PRECEDENTES.
1. A apreciação dos requisitos de que trata o referido
artigo para a concessão da tutela antecipada enseja o
revolvimento  do  conjunto  fático-probatório  dos
autos, o que é vedado pela Súmula 07 desta Corte.
2. A negativa de fornecimento de um medicamento
de uso imprescindível, cuja ausência gera risco à vida
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ou grave risco à saúde, é ato que, “per si”,  viola a
Constituição Federal, pois a vida e a saúde são bens
jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro
plano.
3.  A  decisão  que  determina  o  fornecimento  de
medicamento  não  está  sujeita  ao  mérito
administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade
de execução de gastos públicos, mas de verdadeira
observância da legalidade.
4. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode
fixar as astreintes contra a Fazenda Pública,  com o
objetivo de forçá-la  ao adimplemento da obrigação
de fazer no prazo estipulado.
Recurso  especial  conhecido  em parte  e  improvido.
(REsp 904.204/RS,  Rel.  Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 15.02.2007, DJ 01.03.2007
p. 263).

Destarte, em razão da gravidade do quadro clínico
da paciente, a tutela pode ser antecipada pelo Magistrado a quo.

Quanto  ao  requerimento  de  comprovação  de
ineficácia  dos  tratamentos  médicos  disponibilizados  pelo  Estado, para  se  valer
unicamente  da  receita  médica  emitida  por  particular,  observando,  sobretudo,  o
mínimo  dispêndio  financeiro, vislumbra-se,  de  antemão,  não  existir  razão  ao
agravante, para o deferimento do pleito,  uma vez que o laudo médico, emitido por
profissional particular, acostado aos autos, à fl. 10, descreve com exatidão o estado
clínico  da enferma,  e  o  fármaco cabível,  atendendo a  todas  as  formalidade a  ser
seguida,  para  tanto,  permitindo a  este  julgador,  perquirir  com clareza,  acerca  da
necessidade  de  urgência  e  imprescindibilidade do  fornecimento  do  medicamento
vindicado.

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

Pois bem. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio
prestigia o princípio do contraditório, o qual confere à parte o direito de se contrapor
aos argumentos expendidos pela parte adversa, podendo, para tanto, imbuir-se de
todos os meios de prova admitidos em direito.

Inobstante a consagração do princípio dispositivo na
legislação processual, remanesce o  princípio do livre convencimento motivado, o
qual possibilita ao julgador formar sua convicção livremente, desde que o faça com
base  nos  fatos  e  provas  carreados  aos  autos,  sem que  tal  proceder  implique  em
cerceamento do direito 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.

Por  ser  relevante  e  pertinente  ao  tema,  transcrevo
trecho do bem lançado parecer na Apelação Cível nº 70025390469, do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, da lavra do Procurador de Justiça,  Dr. Luís Alberto
Thompson Flores Lenz, quando assim aduziu: 

(...)  no que toca ao alegado cerceamento de defesa,
deve  ser  rejeitada  a  alegação:  se  a  parte  autora
trouxe  receita  emitida  por  médico  especialista,
indicando  os  fármacos  postulados,  descabe  a
realização de prova pericial apenas para verificar a
possibilidade de sua substituição por outro similar,
pois  tanto  implicaria,  apenas,  em  apresentação  de
uma sugestão, não amparada em critérios médicos e
inadequada à situação peculiar da paciente.
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É  de  ser  rigorosamente  obedecida  a  prescrição
médica  específica  em  relação  ao  fornecimento  de
medicamentos, tendo em conta que o profissional da
saúde que atesta a necessidade dos fármacos melhor
conhece  seu  paciente,  bem  como  a  medicação
adequada a sua patologia. - negritei.

Desnecessária, pois, a verificação por parte do Estado
da Paraíba da adequação do tratamento médico indicado por profissional médico
particularizado na ação.

Por derradeiro, também não pode encontra amparo a
alegação de  inexistência de prova inequívoca e do elevado preço do tratamento,
levantada pelo requerente,  por aduzir que a autora não juntou provas quanto ao
elevado custo do tratamento prescrito e nem de sua incapacidade econômica para
adquiri-lo.

Segue, nessa esteira de raciocínio, aresto do Tribunal
de Santa Catarina, fundamentado em outros precedentes jurisprudenciais:.

(...)
"Havendo  prova  inequívoca  capaz  de  convencer  o
juiz  da  verosimilhança  das  alegações  e  fundado
receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação
(art. 273, do CPC) decorrente da demora na entrega
da  prestação  jurisdicional  definitiva,  mostra-se
escorreita  a  decisão  que  concede  a  antecipação  de
tutela obrigando o Município a fornecer o tratamento
de que necessita a agravada para manutenção de sua
saúde.  [...]  (TJSC  -  Ag.  Inst.  n.  2009.008894-6,  de
Palhoça,  rel.  Des.  Jaime  Ramos,  j.  23.07.2009).
"Tal  como  pude  enfatizar,  em  decisão  por  mim
proferida  no  exercício  da  Presidência  do  Supremo
Tribunal  Federal,  em  contexto  assemelhado  ao  da
presente  causa  (Pet  1.246/SC),  entre  proteger  a
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inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se
qualifica  como  direito  subjetivo  inalienável
assegurado  a  todos  pela  própria  Constituição  da
República  (art.  5º,  "caput",  e  art.  196),  ou  fazer
prevalecer,  contra  essa  prerrogativa  fundamental,
um  interesse  financeiro  e  secundário  do  Estado,
entendo - uma vez configurado esse dilema – que
razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador
uma só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito  indeclinável  à  vida e  à  saúde humanas."
(STF,  RE  557548/MG,  rel.  Min.  Celso  de  Mello,  j.
08/11/2007).  (AI  n.  2010.028281-6,  de  Joinville,  rel.
Des.  Carlos  Adilson  Silva,  Terceira  Câmara  de
Direito Público, em 13/09/2011) - negritei.

Logo, havendo a existência de prova inequívoca, de
que  a  autora  é  pobre  nos  termos  da  lei,  fl.  06,  portadora  de  doença  grave,
necessitando  de  medicação,  devidamente  comprovado  por  laudo  e  receituário
médico, fls. 09 e 10, não prospera a insurreição ora em análise.

À luz dessas considerações,  releva-se indiscutível  a
responsabilidade do ente público em fornecer o medicamento vindicado 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.

Destarte,  estando  a  decisão  atacada  proferida  em
consonância com a mais abalizada jurisprudência, é de se concluir pela manutenção
do  julgado  em  sua  integralidade.  Não  havendo  outro  caminho  senão  o
desprovimento do presente agravo.

Por fim, apenas a título de esclarecimento,  cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais apontados pelos litigantes. Bastando a motivação na prestação jurisdicional, a
teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal,
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com a indicação, pelo Juiz, das bases legais as quais dão suporte a sua decisão.

Com base nas razões,  acima aduzidas,  mantenho a
decisão  recorrida,  máxime  em  decorrência  do  princípio  do  livre  convencimento
motivado utilizado em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e da
doutrina especializada. 

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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