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REMESSA  DE  OFÍCIO  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  PRELIMINAR.  CHAMAMENTO AO
PROCESSO DA UNIÃO E DO MUNICÍPIO.
DESNECESSIDADE.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  À
IDOSA  NECESSITADA. OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA
DOS  ENTES  FEDERADOS.
DESNECESSIDADE  DE  PERÍCIA  MÉDICA
OFICIAL  PARA  ANÁLISE  DO  QUADRO
CLÍNICO DA PACIENTE. SUFICIÊNCIA DO
LAUDO  EMITIDO  POR  CLÍNICA
ESTRUTURADA  SOB  A  FORMA  DE
ENTIDADE  BENEFICENTE  SEM  FINS
LUCRATIVOS  E  GERIDA  POR  ENTE
PÚBLICO  MUNICIPAL.  NECESSÁRIA
GARANTIA  DO  DIREITO  À  SAÚDE.
DESPROVIMENTO.

- O julgamento conforme o estado do processo é
faculdade do magistrado de primeira instância, que
age de acordo com seu prudente arbítrio, mormente
sendo  evidentemente  suficientes  os  documentos
juntados  aos  autos  para  a  formação  da  sua
convicção.

-  Existindo  laudo  médico  emitido  por
estabelecimento  médico  que  é  notoriamente
conveniado à rede pública de saúde, não há que se
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falar em necessidade de nomeação de perito para a
análise do quadro clínico da recorrida.

-  Uma  vez  constatada  a  imperatividade  da
aquisição do remédio para a paciente que não pode
custeá-lo sem privação dos recursos indispensáveis
ao próprio sustento e de sua família, bem como a
responsabilidade  do  ente  demandado  em  seu
fornecimento, não há fundamento capaz de retirar
da  demandante,  ora  apelada,  o  direito  de  buscar,
junto ao Poder Público, a concretização da garantia
constitucional do direito à saúde, em consonância
com o que prescreve o art. 196 da Carta Magna.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  rejeitar  as preliminares,  à unanimidade.  No mérito,  por
igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Remessa de Ofício e Apelação interposta pelo
Estado da  Paraíba contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da
Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da  Ação
de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela movida por Cecília da
Conceição, objetivando o fornecimento de medicação, assim decidiu:

“Isto posto, com fulcro nas fundamentações supra,
as quais fazem parte integrante deste dispositivo e
tudo o mais que dos autos consta. Confirmando a
tutela antecipada deferida, nos moldes do art. 196,
da  Constituição  Federal  e  art.  269,  I,  do  CPC,
JULGO  PROCEDENTE  o  pedido,  para,  em
consequência,  CONDENAR  o  ESTADO  DA
PARAÍBA a fornecer, ininterruptamente, enquanto
for  necessário,  conforme  prescrição  médica,  os
medicamentos  elencados  na  exordial  para
tratamento de enfermidade da promovente.
Sem custas devido a parte vencida ser ente público
estadual (art. 29 da Lei Estadual nº 5.672/92)”.

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba  interpôs Apelação  (fls.
68/80), sustentando, em suma, a preliminar do direito de análise do quadro
clínico da autora, afirmando o desrespeito ao princípio do devido processo
legal  e  o  da  cooperação.  Ainda prefacialmente,  afirma a  necessidade  de
chamamento  ao processo  da  União e  do  Município de  João Pessoa,  em
virtude  da  solidariedade  existente  entre  os  entes  políticos,  aduzindo  a
incompetência da Justiça Estadual para analisar a questão.

Ressalta  a  inexistência  de  prova  inequívoca  e  do  elevado
preço do tratamento, bem como o impedimento legal em virtude do disposto
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na  Lei  nº  9.494/1997.  Ao  final,  pleiteia  o  provimento  e  a  reforma  da
sentença  proferida,  “afastando-se  qualquer  imposição  de  multa  ou  sua
redução e limitação”, determinando-se a submissão do apelado a exames
junto à Secretaria de Saúde do Estado, ou que seja julgada improcedente. 

Contrarrazões ofertadas (fls. 83/84).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 90/94), manifestando-se pelo desprovimento da
remessa e do apelo.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  o  preenchimento  dos
requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual passo à análise de
seus argumentos.

Conforme se observa dos autos,  Cecília da Conceição, ora
recorrida, é portadora de  Osteoporose Acentuada na Coluna Lombar, cuja
Classificação Internacional de Doenças – CID é identificada pela sigla  M
82.0,  necessitando  do  uso  contínuo  do  fármaco  FORTÉO,  conforme
prescrito por laudo oriundo da rede pública de saúde (fls. 07). 

Apesar do diagnóstico fornecido por estabelecimento médico
vinculado ao Sistema Único de Saúde, qual seja a Clínica e Fundação Pedro
Américo – entidade beneficente sem fins lucrativos gerida pelo ente público
municipal em parceria com a Clínica Escola da FCM –, em virtude de não
dispor de recursos financeiros para a aquisição do medicamento que lhe foi
prescrito, Cecília da Conceição procurou o auxílio da Defensoria Pública do
Estado da Paraíba, propondo a presente demanda.

Pois  bem,  compulsando-se  atentamente  os  argumentos  do
recorrente, vê-se que não lhe assiste razão quanto à reformulação da decisão
atacada, haja vista que se revela manifestamente improcedente seu apelo, de
acordo  com  a  jurisprudência  dominante  de  nosso  Egrégio  Tribunal  de
Justiça, bem como dos Tribunais Superiores, como passo a demonstrar.

1. Das Preliminares

1.1 Da Legitimidade Passiva e do Chamamento ao
Processo da União e do Município

Como é cediço, não há que se falar em ilegitimidade passiva
de  quaisquer  dos  entes  federados  para  a  demanda  em que  se  pleiteia  a
proteção constitucional à saúde do jurisdicionado. Tal matéria não requer
maiores  delongas,  já  que  plenamente  pacificada  no  âmbito  do  Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
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Com  efeito,  em  reiterados  julgados,  os  mencionados
Tribunais  Superiores  decidiram  que  os  entes  públicos  são  responsáveis
solidariamente no que se refere ao atendimento amplo à saúde, assunto no
qual figura o fornecimento de fármacos ora em discussão.

Sobre o assunto, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o
Superior  Tribunal  de  justiça  já  asseveraram,  inclusive, a  inexistência  de
litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a impossibilidade do
chamamento ao processo:

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
DIREITO  À  SAÚDE  (ART.  196,  CF).
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
SOLIDARIEDADE  PASSIVA  ENTRE  OS
ENTES  FEDERATIVOS.  CHAMAMENTO  AO
PROCESSO.  DESLOCAMENTO  DO  FEITO
PARA  JUSTIÇA  FEDERAL.  MEDIDA
PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
[…]
3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é
direito  fundamental,  podendo  o  requerente
pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos,
desde  que  demonstrada  sua  necessidade  e  a
impossibilidade  de  custeá-los  com  recursos
próprios.  Isto  por  que,  uma  vez  satisfeitos  tais
requisitos,  o  ente  federativo  deve  se  pautar  no
espírito de solidariedade para conferir efetividade
ao direito garantido pela Constituição, e não criar
entraves  jurídicos  para  postergar  a  devida
prestação jurisdicional.
4. In casu, o chamamento ao processo da União
pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida
meramente  protelatória  que  não  traz  nenhuma
utilidade ao processo, além de atrasar a resolução
do feito, revelando-se meio inconstitucional para
evitar o acesso aos remédios necessários para o
restabelecimento da saúde da recorrida.
5.  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário
desprovido.
(STF - RE: 607381 SC , Relator: Min. LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 31/05/2011, Primeira Turma,
Data  de  Publicação:  DJe-116  DIVULG  16-06-
2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01
PP-00209). (grifo nosso).

E:

“ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
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ENTES  FEDERATIVOS  PELO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE.  INEXISTÊNCIA  DE
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO
ESTADO.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é
de  responsabilidade  solidária  da  União,  dos
Estados e dos Municípios, de modo que qualquer
um desses entes tem legitimidade ad causam para
figurar no polo passivo de demanda que objetiva
a  garantia  do  acesso  a  medicamentos  para
tratamento de problema de saúde. Precedentes.
(...)”.
(STJ, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data
de  Julgamento:  25/06/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA) (grifo nosso).

Ora,  em  se  verificando  o  pronunciamento  expresso  dos
Tribunais Superiores, em especial da Suprema Corte – no sentido de que o
chamamento ao processo, nessa espécie de demanda, constitui verdadeiro
protelamento à prestação jurisdicional ao principal bem da vida perseguido
por todo e qualquer cidadão – não há que se falar sequer em incompetência
da Justiça Estadual para analisar o pleito de chamamento ao processo.

Isto  posto,  REJEITO a  preliminar  de  necessidade  de
chamamento  ao  processo  da  União  e  do  Município,  bem  como  da
incompetência da Justiça Estadual para análise dessa medida. 

1.2 Do Cerceamento de Defesa

No que  se  refere  à  questão  preliminar  de  cerceamento  de
direito  de  defesa  e  à  suposta  inobservância  do  devido  processo  legal,
revelam-se  manifestamente  improcedentes  e  infundados  os  argumentos
apelatórios  apresentados  pelo  Estado  da  Paraíba,  especialmente  em  se
considerando as especificidades do caso concreto.

De  proêmio,  esclarece-se  que  o julgamento  conforme  o
estado do processo é faculdade do magistrado de primeira instância, que age
de  acordo  com  seu  prudente  arbítrio,  mormente  sendo  evidentemente
suficientes  os  documentos  juntados  aos  autos  para  a  formação  da  sua
convicção.

Sobre o tema, precisas são as lições de  Cássio Scarpinella
Bueno, em sua obra Curso Sistematizado de Direito Processual  Civil,  3º
edição de 2010, que:

“Para a compreensão do 'julgamento antecipado
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da lide', é importante ter presente que é o juiz – e
só ele – o destinatário da prova. É o magistrado
que  tem  que  se  convencer  da  veracidade  das
alegações  trazidas  ao  seu  conhecimento  pelo
autor,  pelo réu  e  por  eventuais  terceiros.  É ele
que,  desenvolvendo  cognição  estará  pronto,  ou
não,  para o julgamento,  isto  é,  para acolher ou
deixar de acolher o pedido do autor (ou, se for o
caso,  do  réu)  e  prestar  a  tutela  jurisdicional
respectiva.” (pag. 247).

Conclui, então, que:

“Nesta perspectiva,  o  'julgamento antecipado da
lide' justifica-se quando o juiz está convencido de
que não há mais necessidade de qualquer  outra
prova  para  a  formação  de  sua  cognição  sobre
quem,  autor  ou  réu,  será  tutelado  pela  atuação
jurisdicional.” (pag. 247).

Nesses  termos,  encontrando-se  o juiz  singular  pronto  para
proferir o julgamento, diante da liberdade que lhe conferida pela lei para
apreciar  as  provas  dos  autos  e  formar  seu  convencimento,  poderá  ele
indeferir aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias, e assim,
antecipar o deslinde da causa.

A  corroborar  com  o  exposto,  confiram-se  os  seguintes
julgados do Superior Tribunal de Justiça:      

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL.  CONTRARRAZÕES.  PRELIMINAR.
SÚMULA  Nº  207/STJ.  NÃO  CABIMENTO.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
EXISTÊNCIA.  SOCIEDADE  LIMITADA.
DISSOLUÇÃO  PARCIAL  POR  MORTE  DE
SÓCIO.  FRAUDE  EM  ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS  DE  TRANSFERÊNCIA  DAS
QUOTAS  PARA  SÓCIO  REMANESCENTE.
HERDEIROS.  APURAÇÃO  DE  HAVERES.
MOMENTO.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
OCORRÊNCIA. SENTENÇA RESTABELECIDA.
(...)
2.  Não  há  falar  em  negativa  de  prestação
jurisdicional  se  o  tribunal  de  origem  motiva
adequadamente  sua  decisão,  solucionando  a
controvérsia  com  a  aplicação  do  direito  que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
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3.  Nos  termos  da  orientação  desta  Corte,  'o
julgamento  antecipado  da  lide,  por  si  só,  não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado  apreciar  livremente  as  provas  dos
autos, indeferindo aquelas que considere inúteis
ou  meramente  protelatórias' (AgRgAREsp
118.086/RS,  Rel.  Ministro  Sidnei  Beneti,  DJe
11/5/2012).
(...)”.
(Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;  REsp
1.352.461;  Proc.  2012/0108430-1;  DF;  Terceira
Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg.
21/03/2013; DJE 14/05/2013). (grifo nosso).

E:

“PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO  DO
LIVRE  CONVENCIMENTO  DO  JUIZ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- O julgamento antecipado da lide, por si só, não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
Magistrado  apreciar  livremente  as  provas  dos
autos,  indeferindo  aquelas  que  considere  inúteis
ou meramente protelatórias.
2.- Compete às instâncias ordinárias exercer juízo
acerca  da  necessidade  ou  não  de  dilação
probatória,  haja  vista  sua  proximidade  com  as
circunstâncias  fáticas  da  causa,  cujo  reexame  é
vedado  em  âmbito  de  Especial,  a  teor  do
Enunciado nº 7 da Súmula deste Tribunal.
3.-  Agravo  Regimental  improvido.  (Superior
Tribunal  de  Justiça  STJ;  AgRg-AREsp  288.758;
Proc.  2013/0011244-7;  SP; Terceira Turma;  Rel.
Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  16/04/2013;  DJE
02/05/2013). (grifo nosso).

Na hipótese vertente, o magistrado de base – deparando-se
com  uma  demanda  obrigacional  para  fornecimento  de  medicamento,
devidamente instruída com laudo médico de origem de um nosocômio que é
pública e notoriamente conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS)1, após
apresentação  de  contestação  que  não  foi  capaz  de  sequer  gerar  dúvida
concreta quanto aos termos da prescrição colacionada aos autos – formou
seu  convencimento  sobre  a  devida  e  completa  instrução  processual,
prolatando sentença após a manifestação das partes.

1 A Clínica e Fundação Pedro Américo é entidade beneficente sem fins lucrativos e cuja 
gestão é realizada pelo respectivo ente público municipal. 
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Assim,  não  há  que  se  falar,  no  caso  concreto,  em
cerceamento ao devido processo legal ou mesmo em violação ao princípio
da cooperação, porquanto, após a devida argumentação das partes e juntada
das respectivas provas documentais, o magistrado entendeu que o processo
se encontrava devidamente instruído e apto à formação do convencimento
sobre o litígio em tela, como, de fato, se constata no caderno processual.

Nesse trilhar de ideias, em se tratando de análise do quadro
clínico da autora, não cabe ao ente estadual exigir a sujeição da paciente a
opções de tratamentos disponíveis como requisito para se ter acesso a outro
mais  eficaz,  sob  pena  de  acarretar  possíveis  prejuízos  à  saúde  da
necessitada, em absoluto descompasso com os princípios da dignidade da
pessoa humana.

Ora, se é entendimento pacífico que não há distinção, para
fins  de  atestar  doença  e  prescrever  remédios,  entre  o  laudo emitido  por
médico particular ou por “perito oficial” – cuja análise, na maior parte dos
casos,  o  Estado  da  Paraíba  sustenta  ser  necessária  –,  não  há  a  mínima
plausibilidade na afirmação da necessidade de análise do quadro clínico da
autora,  quando  os  documentos  constantes  no  encarte  processual  já  são
oriundos  de  profissionais  e  centros  médicos  que  são,  no  mínimo,
conveniados à rede pública de saúde.

Nesse  sentido,  o  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  tem
entendido:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS  (OSTEOFAR,  DPURA  E
CONDROFLEX).  INDEFERIMENTO  DA
TUTELA  ANTECIPADA.  IRRESIGNAÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. LAUDO EMITIDO POR
MÉDICO  PARTICULAR.  IRRELEVÂNCIA.
HIPOSSUFUCIÊNCIA  DEMONSTRADA.
PACIENTE  PORTADORA  DE  OSTEOPOROSE.
DIREITO  À  SAÚDE.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DE  TODOS.
POSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  DOS
MEDICAMENTOS  POR  GENÉRICOS
EQUIVALENTES.  PROVIMENTO  PARCIAL.  É
admissível,  em  sede  de  mandado  de  segurança,
prova constituída por laudo médico elaborado por
médico particular atestando a necessidade do uso
de  determinado  medicamento,  para  fins  de
comprovação do direito líquido e certo capaz de
impor  ao  estado  o  seu  fornecimento  gratuito.
(precedente  do  STJ:  AGRG no AG 1107526/mg,
dje 29/11/2010). Dispõe o art. 196 da Constituição
Federal: “a saúde é direito de todos e dever do
estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e
econômicas  que  visem  à  redução  do  risco  de
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doença e de outros agravos e ao acesso universal
e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  a  sua
promoção, proteção e recuperação”.  É dever do
município garantir o fornecimento de medicação
indispensável à cura e/ou a minorar o sofrimento
de portadores de moléstia grave que, além disso,
não dispõem dos meios necessários ao custeio do
tratamento.  É  admissível,  pois,  que  o  município
possa fornecer o medicamento menos oneroso ao
necessitado,  se  houver,  desde  que  este  possua o
mesmo  princípio  ativo  e  produza  os  mesmos
efeitos  daquele”.  (TJPB;  AI  013.2012.001588-
1/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel.
Juiz  Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
17/12/2012; Pág. 10).

Além de ser firme o entendimento de que não há distinção,
para fins de atestar doença e prescrever remédios, entre o laudo emitido por
médico particular ou por “perito oficial”, revela-se mais que suficiente a
prescrição oriunda de profissional de Clínica gerida por ente municipal, cuja
contestação quanto ao aludido fármaco deve ser concretamente posta em
dúvida pelo ente  demandado, e  não por meio de alegações  genéricas  de
análise do paciente como condição imprescindível ao devido atendimento
da saúde humana.

Considero que,  nesses casos,  por  exemplo,  deve o Estado,
através  de  consulta  escrita  ao  seu  perito  médico,  questionar
fundamentadamente sobre outros medicamentos similares e com o mesmo
princípio ativo, fazendo juntar aos autos essa contraposição específica ao
pedido autoral, para que, somente assim, seja imprescindível uma dilação
probatória.  

Isto posto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa
e da necessidade de análise do quadro clínico autoral.

2. Mérito

No tocante ao pleito meritório, da mesma forma, revelam-se
improcedentes as razões tecidas pelo recorrente. O direito à saúde não pode
ser obstado por atos administrativos restritivos, a exemplo do rol elaborado
pelo Poder Público.

Pois  bem,  no  caso  dos  autos,  afigura-se  patente  a
improcedência da alegação meritória no sentido de que não houve prova
inequívoca de elevado custo do “medicamento”, bem como da incapacidade
econômica para adquiri-lo.

Consoante se verifica nos autos, o fato de a apelada não ter
capacidade econômica para o custeio de seu tratamento se revela evidente,
tendo em vista que seu próprio Patrono, o Defensor Público  José Alípio
Bezerra de Melo, afirma que Cecília da Conceição “não dispõe de recurso
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financeiro  suficiente  para  aquisição  dessa  medicação”,  além  de  ter
declarado sua  hipossuficiência,  objetivando a  concessão  do  benefício  da
gratuidade judiciária.

Assim, constatada a imperatividade da aquisição do remédio
para  o paciente  que  não  pode  custeá-lo  sem  privação  dos  recursos
indispensáveis  ao  próprio  sustento  e  de  sua  família,  bem  como  a
responsabilidade  do  ente  demandado  em  seu  fornecimento,  não  há
fundamento  capaz  de  retirar  da demandante,  ora  apelada,  o  direito  de
buscar, junto ao Poder Público, a concretização da garantia constitucional
do direito à saúde, em consonância com o que prescreve o art. 196 da Carta
Magna:

“Art. 196. A saúde é  direito de todos e  dever do
Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e
econômicas  que  visem  à  redução  do  risco  de
doença e de outros agravos e ao acesso universal
e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua
promoção, proteção e recuperação”. (grifo nosso)

Não assiste, igualmente, razão alguma à tese de impedimento
de  ordem  legal  à  concessão  de  antecipação  de  tutela  contra  a  Fazenda
Pública, quando se trata da inafastável promoção da proteção constitucional
à  vida  e  à  saúde,  havendo  a  possibilidade,  inclusive,  de  se  proceder  ao
bloqueio de verbas públicas para tal fim, conforme entendimento pacífico
do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO
JUDICIAL  PARA  O  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  ANTECIPAÇÃO  DOS
EFEITOS  DA  TUTELA  JURISDICIONAL
CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.  PRESSUPOSTOS  DO  ART.
273  DO  CPC.  SÚMULA  Nº  7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS  PELO  FUNCIONAMENTO  DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a
concessão  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela
contra  a  Fazenda  Pública  para  obrigá-la  a
fornecer  medicamento  a  cidadão  que  não
consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento
que  lhe  assegure  o  direito  à  vida,  podendo,
inclusive,  ser fixada multa cominatória para tal
fim,  ou  até  mesmo  proceder-se  a  bloqueio  de
verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos
requisitos  de  que  trata  o  art.  273 do código de
processo  civil  para  a  concessão  da  tutela
antecipada  enseja  o  revolvimento  do  conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula  nº  7/stj.  3.  O funcionamento  do  Sistema
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Único de Saúde é de responsabilidade solidária da
união, dos estados e dos municípios, de modo que
qualquer  um  desses  entes  tem  legitimidade  ad
causam para figurar no polo passivo de demanda
que objetiva a garantia do acesso a medicamentos
para  tratamento  de  problema  de  saúde.
Precedentes.  4.  Agravo  regimental  não  provido.
(Superior  Tribunal  de  Justiça  STJ;  AgRg-REsp
1.291.883;  Proc.  2011/0188115-1;  PI;  Segunda
Turma; Rel. Min. Castro Meira; DJE 01/07/2013;
Pág. 1482)

Importante  frisar que o Tribunal  da Cidadania, em recente
julgamento  de  recurso  repetitivo,  afirmou  a  possibilidade  do
estabelecimento da medida de sequestro de verbas públicas para assegurar o
fornecimento de medicamento. Confira-se:

"PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
RECURSO  ESPECIAL.  ADOÇÃO  DE  MEDIDA
NECESSÁRIA  À  EFETIVAÇÃO  DA  TUTELA
ESPECÍFICA  OU  À  OBTENÇÃO  DO
RESULTADO  PRÁTICO  EQUIVALENTE.  ART.
461,  §  5o.  DO CPC.  BLOQUEIO  DE VERBAS
PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE  CONFERIDA  AO
JULGADOR,  DE  OFÍCIO  OU  A
REQUERIMENTO  DA  PARTE.  RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO
AO  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC  E  DA
RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos,
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação
de  suas  decisões,  podendo,  se  necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do
devedor  (bloqueio),  segundo  o  seu  prudente
arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2.  Recurso Especial  provido.  Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
08/2008 do STJ".
(STJ  -  REsp:  1069810  RS  2008/0138928-4,
Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO,  Data  de  Julgamento:  23/10/2013,  S1  -
PRIMEIRA  SEÇÃO,  Data  de  Publicação:  DJe
06/11/2013).

Nesse  passo,  verificando-se  a  regularidade  do  trâmite
processual,  bem  como  a  premente  necessidade  de  tutela  da  saúde  da
demandante, há de se garantir a proteção constitucional à vida e à saúde,
como  valores  corolários  da  dignidade  da  pessoa  humana,  impondo-se,
inclusive, sua  primazia  sobre  eventuais  princípios  de  direito  financeiro
(questão orçamentária, por exemplo) e administrativo.
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3. Conclusão

Por tudo o que foi exposto,  em estrita consonância com o
parecer  ministerial, REJEITO  AS  PRELIMINARES  aventadas e,  no
mérito, NEGO PROVIMENTO à Remessa de Ofício e à Apelação Cível,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferrei-
ra e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nasci-
mento Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de
2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Remessa de Ofício e Apelação Cível nº 0011670-28.2011.815.0011. 12


