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APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  PARA  A
DEFESA  DE  DIREITO  INDISPONÍVEL  COM
PEDIDOS  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  E
MULTA  COMINATÓRIA.  FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINARES.
CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DA  UNIÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  DESCABIMENTO.
ARGUIÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL.  PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DA PARAÍBA.
MANUTENÇÃO  DA  SAÚDE  PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO
SIMILAR  E  MENOS  ONEROSO  AO  ERÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.  NECESSIDADE  DE  GARANTIA
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DO MÍNIMO EXISTENCIAL.  INOCORRÊNCIA DE
OFENSA  À  CLÁUSULA  DA  RESERVA  DO
POSSÍVEL.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
INDEPENDÊNCIA  E  HARMONIA  ENTER  OS
PODERES.  INEXISTÊNCIA.  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 DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

-  A responsabilidade solidária  da União,  Estados e
Municípios pelas ações e serviços públicos de saúde
não impõe o deferimento do pedido de chamamento
ao processo do Município, tampouco da União, não
havendo que se falar em envio dos autos à Justiça
Federal.

- 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.

-  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.

-  Direito  emanado  diretamente  de  norma
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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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

O Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou
a presente Ação Civil Pública para a Defesa de Direito Indisponível com pedidos
de antecipação de tutela e de multa cominatória, no sentido de ordenar o Município
de Solânea e o Estado da Paraíba,  ao fornecimento do medicamento A  CITRETINA  
25 mg, de uso contínuo, na quantidade de 01 (um) comprimido por dia,  do qual
necessita  Maria de Lourdes Barbosa Silva,  portadora de PSORÍASE (CID L 40.0),
conforme laudos de fls. 12/14.

O  Juiz  proferiu  decisão  interlocutória,  deferindo  o
pedido de antecipação de tutela, fls.17/19, na qual determinou ao Estado da Paraíba e
ao Município de Solânea, por meio de suas Secretarias de Saúde, fornecer cada ente
da Federação 15 (quinze) comprimidos mensais  do medicamento, especificado na
exordial, à Maria de Lourdes Barbosa Silva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
pagamento de multa diária.

Citado,  o  Estado  da  Paraíba  apresentou  peça  de
defesa,  fls.  32/48,  aduzindo,  em  sede  de  preliminar,  as  seguintes  insurgências:
ilegitimidade passiva ad causam; ocorrência de pedido genérico - inépcia da inicial e
chamamento da União ao processo. No mérito, apontou a necessidade de se observar
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o princípio da reserva do possível no tocante à vinculação das despesas ao crédito
orçamentário anual; bem com; a não observação do princípio ativo prescrito para a
concessão da tutela jurisdicional.

Igualmente  citado,  o  Município  de  Solânea  não
ofertou contestação, conforme atesta a certidão de fl. 71.

Instado  a  se  manifestar  a  respeito  dos  conteúdos
contestatórios, o Ministério Público do Estado da Paraíba apresentou impugnação,
rebatendo os termos suscitados nas peças de defesa, às fls. 79/87.

O Juiz  julgou procedente,  a  pretensão  disposta  na
inicial, ratificando a tutela anteriormente concedida, nos seguintes termos, fls. 88/90:

(...)  JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
presente  ação  para  determinar  aos  demandados,
Estado da Paraíba e  Município  de Solânea-PB,  por
seus representantes legais, através das Secretarias de
Saúde  respectivas,  para  fornecerem  cada  ente  da
Federação a medicação AVASTIN 730mg, nos termos
já determinados na liminar de fls. 17/19,  ou seja, 15
comprimidos  mensais  cada, conforme  o  consumo
informado  pelos  médicos  assistentes,os  quais
deverão  ser  entregues  à  Sra.  Maria  de  Lourdes
Barbosa  Silva,  enquanto  a  mesma  necessitar  do
medicamento  mediante  avaliação  médica  periódica
semestral. Sem custas.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba interpôs
APELAÇÃO, fls. 93/108, aduzindo, prefacialmente, a necessidade de chamamento ao
processo da União, bem como, a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a
existência de interesse público do ente público federal no feito, postulando a remessa
dos autos à Justiça Federal e sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, suscita a
possibilidade de substituição do medicamento por outro similar e menos oneroso ao
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erário, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Devidamente  intimado,  o  Ministério  Público
apresentou  contrarrazões  às  fls.  110/112,  no  qual  realizou  o  resumo  fático  da
demanda,  rechaçando os pontos aventados pelo apelante, em suas irresignações, e,
requerendo, ao final, o improvimento do recurso, com a consequente manutenção do
decisum, em todos os seus aspectos.

O Município de Solânea-PB não interpôs recurso de
apelação, e, nem ofereceu contrarrazões ao apelo.

A Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 158/165, opinou pelo desprovimento do
recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

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

O  Estado  da  Paraíba alega  que  a  União deve  ser
convocada  ao  processo,  sob  o  fundamento  da  solidariedade  no  fornecimento  do
medicamento à apelada.

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  do  último  ente
federativo para integrar 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.
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Ainda  nesse  tema,  calha  transcrever  trecho  da
sentença combatida, quando enfrentou a prefacial, fl. 74:

(…) A preliminar de ilegitimidade passiva não pode
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:
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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 
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 pólo passivo da relação processual.
Dito  de  outro  modo,  a  solidariedade  existe  para,  diante  da  casuística,  a  pessoa
carecedora ingressar, via ação, contra um 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. 

Assim, não há como acolher a referida insurgência.
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Verifica-se, também, o descabimento da prefacial de
ilegitimidade passiva ad causam.

Isso porque, 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. 

Com efeito, 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-
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
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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 também esta preliminar.

Passa-se ao exame do mérito.

Não  prospera  a  alegação  de  substituição  do
medicamento  por  outro  similar  e  menos  oneroso  ao  erário,  em observância  ao
princípio da proporcionalidade.

Ora,  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  e  dos  suplementos  nos  moldes  determinados  pelo  profissional  de
saúde, para assegurar o precitado direito constitucional à saúde.

Diante  da  relevância  e  pertinência  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: 
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(...)   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.
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 - grifei.

Desnecessária, pois, a prova pericial para demonstrar
a adequação da fórmula ao eficaz tratamento. 

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 tanto do Estado da Paraíba, em fornecer o medicamento vindicado
na petição preambular, devendo ser mantida a decisão hostilizada 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.

Ademais,  impende  ressaltar  que  o  Órgão  Julgador
não está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente,
sendo  suficiente  a  apreciação  daqueles  que  entende  necessários  ao  deslinde  da
questão.
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Ante  o  exposto,  REJEITO  AS  PRELIMINARES
SUSCITADAS  E,  NO  MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE
APELAÇÃO.

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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