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AGRAVO  INTERNO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA DOS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO  EM  RELAÇÃO  À
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  INOBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO
Nº 31,  DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA.  LAUDO MÉDICO ATESTANDO
A  CID  QUE  ACOMETE  A  PACIENTE  E  A
NECESSIDADE  DA  MEDICAÇÃO  PRESCRITA.
SAÚDE  PÚBLICA.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL.  DIREITO  DE  RECEBER  A
TERAPIA  RECEITADA  PELO  MÉDICO.  RAZÕES
DO  AGRAVO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
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DESACERTO  DO  DECISUM.  MANUTENÇÃO.
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,
sobretudo, a carente. 

-  Não  há  que  se  falar  em  inobservância  à
Recomendação  nº  31,  do  Conselho  Nacional  de
Justiça,  haja  vista  a  presença  de  laudo  médico
indicando  a  CID  da  paciente,  bem  assim  a
necessidade de uso da medicação prescrita.

-  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 vida.

-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, negou seguimento ao recurso de apelação e à
remessa  oficial,  mormente  quando  as  razões  do
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inconformismo não apontam o desacerto da decisão
recorrida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  137/144,
interposto pelo Estado da Paraíba,  contra a decisão monocrática,  fls.  123/134, que
negou seguimento ao Recurso de Apelação e à Remessa Oficial, nos termos do art.
557, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o recorrente requer a reconsideração
da  decisão  vergastada  ou,  não  sendo  esse  o  entendimento,  que  o  reclamo  seja
submetido  ao  julgamento  colegiado.  Aduz,  para  fins  de  reforma  do  provimento
combatido, inobservância à Recomendação nº 31, do Conselho Nacional de Justiça,
haja  vista  não  ter  sido  realizada  perícia  médica  visando  a  apurar  a  urgência  do
tratamento indicado. Prosseguindo, defende a sua ilegitimidade passiva  ad causam,
bem  assim  a  existência  de  medicamentos  similares  e  menos  onerosos  ao  erário,
devendo, no entender do recorrente, ser possibilitado a substituição do fármaco por
outro de igual eficácia. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
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normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na  hipótese  telada,  a  decisão  a  qual  o  agravante
Estado da Paraíba busca submeter ao controle do colegiado foi por mim ementada,
nos seguintes termos, fls. 123/124:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE
TUTELA  ANTECIPADA. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  DA  FEDERAÇÃO  EM
RELAÇÃO  À  MANUTENÇÃO  DA  SAÚDE
PÚBLICA. REJEIÇÃO.  MÉRITO. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTOS. PACIENTE  COM
ENFERMIDADE.  LAUDO  MÉDICO.
NECESSIDADE  DE  TRATAMENTO.  DIREITO  À
VIDA E À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO.
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  À
SAÚDE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  196,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE RECEBER
A TERAPIA RECEITADA PELO MÉDICO. RAZÕES
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DO  AGRAVO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
DESACERTO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
- 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,
sobretudo, a carente. 
-  Direito  emanado  diretamente  de  norma
constitucional autoaplicável, como é o caso do direito
à saúde, independe de previsão orçamentária, sendo
que o desatendimento ou o atendimento de modo a
não garantir o fornecimento de medicamentos viola o
conjunto  de  normas  constitucionais  e
infraconstitucionais. 
-  De  acordo  com  a  Súmula  nº  253,  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  o  art.  557,  do  Código  de
Processual  Civil,  que autoriza o relator  a  decidir  o
recurso por meio de decisão monocrática, alcança o
reexame necessário.

Todavia, em que pese a argumentação do insurgente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão impugnada.

Inicialmente,  cabe  apreciar  a  alegação  de
ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba  , questão que, por constituir matéria de  
ordem pública, será enfrentada como preliminar.

Sem maiores delongas, todos os entes da federação
têm o dever de assegurar aos administrados o efetivo atendimento à saúde pública,
especialmente, quando o art. 196, da Carta Republicana, estatui ser a saúde direito de
todos  e  dever  do  Estado,  fixando  a  responsabilidade  solidária dos  Estados-
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membros, do Distrito Federal, da União e dos Municípios em primar pela consecução
de políticas governamentais úteis à manutenção da saúde integral do indivíduo. 

Logo, em decorrência da responsabilidade solidária
decorrente da competência comum, não se exige a participação de todos os entes
quando a demanda for interposta apenas contra o Estado.

Sobre  o  assunto,  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

ADMINISTRATIVO.  SISTEMA  ÚNICO  DE
SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  FEDERATIVOS.  LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. VIOLAÇÃO
DO  ART.  273  DO  CPC.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULA  Nº  7/STJ. [...]  3.  O
funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de
responsabilidade  solidária  da  união,  estados-
membros  e  municípios,  de  modo  que  qualquer
destas entidades tem legitimidade ad causam para
figurar no polo passivo de demanda que objetive a
garantia  do  acesso  à  medicação  para  pessoas
desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do
STJ.  [...].  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;
AgRg-Ag 1.227.552; 2009/0163847-2; Segunda Turma;
Rel.  Min.  Herman  Benjamin;  DJE  24/05/2013;  Pág.
1142) - destaquei.

Por tais razões, rejeito a preliminar.
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Prosseguindo, passo ao exame do mérito.

Em  suas  razões,  aduz  o  insurgente  violação  à
Recomendação  nº  31,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  ao  fundamento  de  ser
necessária, no caso, a realização de perícia médica para fins de apurar a urgência e a
necessidade de uso do medicamento indicado.

Sem razão, contudo.

Isso  porque  a  decisão  hostilizada  está  em
conformidade com as disposições traçadas na mencionada recomendação, tendo em
vista  haver,  encartado  aos  autos,  laudo  médico  atestando  a  CID  que  acomete  a
paciente, bem como a necessidade de uso do medicamento prescrito, conforme se vê
às fls. 11/13, sendo, dispensável, portanto, a realização de perícia médica para apurar
a necessidade do tratamento indicado pelo profissional de saúde.

Por  outro  lado,  cumpre  esclarecer  que  a
Recomendação nº 31, do Conselho Nacional de Justiça, que orienta aos Tribunais a
adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores
do  direito,  para  assegurar  maior  eficiência  na  solução  das  demandas  judiciais
envolvendo a  assistência  à  saúde,  não vincula  as decisões  judiciais,  pois,  como a
própria norma enuncia, trata-se de uma “recomendação” aos Tribunais.

Pertinente  à  possibilidade  de  substituição  do
medicamento por  outro  similar  e  menos  oneroso aos  cofres  públicos,  importante
evidenciar  que a  documentação acostada aos autos  atesta  que  Maria de Lourdes
Brito  Aranha é  portadora  de  diabetes,  hipertensão,  nefropatia, oftalmopatia
diabética (CID  E10.7,I10),  pelo  que  necessita  fazer  uso  continuado  dos  seguintes
medicamentos:  HUMALOG  MIX,  ATACAND  16mg,  VASTAREL,  ASPIRINA
PREVENT, SUSTRATE 10mg, CLOPIDOGREL 75mg e ISORDIL, conforme laudos de
fls. 12/13.
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Sendo  assim,  entendo  que  o  acervo  probatório
encartado  aos  autos,  fls.  11/13,  atesta  a  patologia  que  acomete  a  paciente  e  a
necessidade da intervenção médica indicada, uma vez que cabe ao profissional de
saúde estabelecer o tratamento adequado à patologia do enfermo.

Ademais,  importante  ressaltar,  ainda  que  o  Poder
Público disponibilize medicamento/tratamento similar e de forma gratuita em favor
da coletividade, o princípio da dignidade 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 profissional da saúde 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,  isso  porque   “A ordem  constitucional
vigente,  em seu art.  196,  consagra o direito  à  saúde como dever  do Estado,  que
deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não
"qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar
ao  enfermo  maior  dignidade  e  menor  sofrimento.”  (RMS  24197/PR  –  Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança 2007/0112500-5 – rel. Ministro Luiz Fux (1122)
– Primeira Turma – DJ 04/05/2010 – DP 24/08/2010) – destaquei.

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, de lavra do eminente Procurador de Justiça,  Dr. Luís
Alberto Thompson Flores Lenz, quando assim aduziu: 

(...)  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

Agravo Interno na Remessa Oficial e na Apelação Cível nº 0030485-05.2013.815.0011                                                                                                                  8



melhor  conhece  seu  paciente,  bem  como  a
medicação adequada a sua patologia - grifei.

Nesse panorama, entre proteger a inviolabilidade do
direito à vida e à saúde, qualificados como direitos subjetivos inalienáveis, garantido
a todos pela própria Lei Maior (art. 5º,  caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra
essa  prerrogativa  fundamental,  um  interesse  financeiro  e  secundário  do  Poder
Público, este Julgador entende – uma vez configurado esse dilema – e por razões de
ordem ético-jurídica o Poder Judiciário, possuir uma só e possível opção: o respeito
indeclinável  à  vida  e  à  saúde  humana,  máxime  diante  do  Princípio  da
Proporcionalidade,  na  vertente  do  interesse  preponderante,  não  havendo  que  se
falar,  na  hipótese,  em  violação  ao  princípio  da  separação  dos  poderes,  “pois  o
judiciário é competente para atuar sempre que houver lesão ou ameaça de lesão ao
direito à vida.”  (TJPB;  RO-AC 001.2009.019.666-6/001;  Campina Grande;  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 12/01/2011).

Sendo  assim,  tendo  a  decisão  monocrática  atacada
sido  proferida  em  conformidade  com  a  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,  sendo  suficiente  a  existência  da  motivação  na
prestação jurisdicional, a teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da
Constituição  Federal,  com  a  indicação,  pelo  Juiz,  das  bases  legais  as  quais  dão
suporte a sua decisão.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR E, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 
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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).

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 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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