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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACORDÃO
AGRAVO INTERNO N.º 0019370-84.2013.815.0011 — 2ª Vara da Fazenda
Pública de Campina Grande
RELATOR: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Agravante : Estado da Paraíba por seu procurador Paulo Barbosa de Almeida Filho
Agravado : Paulo Ferreira de Oliveira
Defensor : Alberto Jorge Dantas Sales
AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
OFICIAL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — OBRIGAÇÃO DO
PODER PÚBLICO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA —
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE — ART. 196 DA CARTA
MAGNA — ENTENDIMENTO FIRMANDO NO STF MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA — DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
— ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL — Remessa Oficial Fornecimento de medicamento - Preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam - Rejeitada - Portadora de CID G36.0 Neuromielite óptica -Uso
contínuo do medicamento AZTIOPRINA 50 MG - Medicamento de alto
custo - Paciente sem condições financeiras - Direito à Vida e à Saúde Dever do Estado -Garantia Constitucional - Manutenção da sentença a quo
- Desprovimento da remessa oficial. - É obrigação do Estado UNIÃO,
ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E Municípios assegurar às
pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou
congênere necessário à cura, controle ou abrandamento de suas
enfermidades, sobretudo, as mais graves RESP 656979/RS, Relator
Ministro Castro Meira, 2 Turma, DJU 07/03/2005, p. 230. (TJPB –
001.2008.023536-7/001 – Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho –
Terceira Câmara Cível – 24/04/2010)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO
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Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba
contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV “a” do CPC/15, negou
provimento a apelação e remessa oficial.
Inconformado, o agravante afirma ser cabível o caso em
julgamento monocrático. Alega ainda a responsabilidade solidária entre o Estado e
Município. Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja
submetido a julgamento do colegiado. (fls. 105/108).
Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 111/112)
É o relatório.
VOTO.
Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
agravado pleiteando a condenação do Estado da Paraíba a custear os medicamentos
descriminado na exordial.
Na sentença (fls. 49/54), o Juízo a quo julgou procedente o
pedido, para condenar o ora agravante a fornecer os medicamentos (ARADOIS,
SOMALGIN CARDIO 100 mg, VYTORIN 10/20mg, INSULINA LANTUS e
JANUMET 50/100 mg) prescritos, pelo tempo e na quantidade necessária definidos
pelo profissional médico que acompanha o paciente.
Houve interposição de apelação cível, tendo esta relatoria
negado provimento ao recurso, bem como à remessa oficial nos moldes da parte
final do art.932 do CPC. (fls. 94/102)
Inconformado, o agravante afirma ser cabível o caso em
julgamento monocrático. Alega ainda a responsabilidade solidária entre o Estado e
Município. Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja
submetido a julgamento do colegiado.
Pois bem.
Quanto à solidariedade, num juízo de ponderação, a partir do
princípio da proporcionalidade, deve prevalecer o poder geral de cautela no sentido de
preservar a vida do promovente.
Como se sabe, o SUS é composto pela União, Estados e
Municípios. Embora tal premissa soe um tanto simplória, a sua observação se mostra de
grande valia, pois nos conduz à conclusão de que a referida tríade federativa conforma
a ideia de solidariedade diante da obrigação de materializar o alimento especial
indispensável à manutenção da integridade física do cidadão, sobretudo daqueles que
possuem maiores necessidades, não havendo, pois, que se mencionar a ilegitimidade
passiva ad causam do Estado da Paraíba.
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Assim, em sendo a obrigação solidária dos entes da
Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa,
notadamente das carentes, a parte pode pleitear de qualquer dos entes o
tratamento de que necessita, irrelevante, portanto a arguição de ilegitimidade.
ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – DESNECESSIDADE
DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
DEVER DO ESTADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
1. “Conforme orientação firmada na QO no REsp 1.002.932/SP, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça não precisa paralisar a análise de
matéria que vem sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral.” (AgRg no Ag 907820/SC, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 15.4.2010, Dje 5.5.2010).
2. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que é dever do Poder
Público, sem distinção de esfera administrativa, fornecer remédios ou
tratamentos essenciais à vida.
3. Ademais, o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estadosmembros, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a
responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços
públicos de saúde prestados à população. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no Resp 1121659/PR – Rel. Min. Humberto Martins – Segunda
Turma – Dje 01.07.2010).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.
PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de
instrumento.
2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido o medicamento
postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da
ação.
3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado
(art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido
genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às
pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação
necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves.
Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a
solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda.
Agravo regimental não-provido. (STJ – AgRg no Ag 858899/RS – Rel. José
Delgado – Primeira Turma – 30/08/2007).

Esta Corte assim vem decidindo acerca da ilegitimidade:
56070534 OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
FORNECIMENTO
GRATUITO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
PRETENSA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO. POSTULADO DA ¿RESERVA DO POSSÍVEL¿.
INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM
FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA
INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO
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“MÍNIMO EXISTENCIAL¿. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
FORNECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO APELO E
DO REEXAME NECESSÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557,
CPC).
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 objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas
desprovidas de recursos financeiros. (TJPB; APL 000087766.2013.815.0041; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB
29/01/2015; Pág. 24)

Salta à evidência a necessidade de provimento para a disposição
dos medicamentos prescritos à parte autora; a medida adotada pelo Juízo a quo afigurase, também, adequada para fins de resguardar o núcleo essencial do direito à saúde,
dignidade e vida da mesma; por fim, entendo que a medida é a menos restritiva da
liberdade de conformação da Administração Pública, dentro das possibilidades fáticas e
jurídicas.
Nesse sentido, cite-se a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO
FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAÇÃO. CÂNCER. DIGNIDADE HUMANA. 1. 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. Precedentes: RMS
17449/MG DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, DJ 22.11.2004; RMS
13452/MG, DJ 07.10.2002. 2. In casu, a impetrante demonstrou
necessitar de medicamento para tratamento de câncer, nos termos do
atestado médico acostado às fls. 11, o qual prescreve uso interno de
Agrilyb. 3. Extrai-se do parecer ministerial de fls. 146, litteris: ainda
que não tenha havido recusa formal ao fornecimento do
medicamento pela autoridade impetrada, o cunho impositivo da
norma insculpida no art. 196, da Carta Magna, aliado ao caráter de
urgência e à efetiva distribuição da droga pela Secretaria de Saúde,
determinam a obrigatoriedade do fornecimento, pelo Estado do
Paraná, da medicação requerida. 4. As normas burocráticas não
podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e
digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado
que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado,
apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.
Precedente: RMS 17903/MG Relator Ministro CASTRO MEIRA DJ
20.09.2004. 5. Recurso ordinário provido. (RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 20335; DJ
DATA:07/05/2007; Rel. Min. LUIZ FUX)
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O STF no exame do RE nº 566.471/RN-RG, da relatoria do
Ministro Marco Aurélio, concluiu pela repercussão geral do tema relativo “à
obrigatoriedade ou não de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de
doença que não possui condições financeiras para comprá-lo.”
EMENTA Agravos regimentais no recurso extraordinário.
Julgamento conjunto. Administrativo. Direito à saúde. Dever do
Estado. Solidariedade entre os entes federativos. Existência.
Fornecimento de medicamentos de alto custo. Repercussão geral
reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e
art. 328 do RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas,
prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da
Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante
entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os
entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de
medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3.
Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo
regimental interposto pela União prejudicado. RE 818572 CE
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 02/09/2014
Publicação: DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014

A matéria dos autos é pacífica nesta Corte, bem como nos
Tribunais Superiores, portanto, comportava julgamento monocrático nos moldes do art.
932 do CPC de 2015, não havendo razão para a insurgência do agravante.
Assim, à vista das considerações acima ilustradas, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática em
todos os seus termos.
É como voto.
Presidiu a sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides (relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para
substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, e a Exma. Desa. Maria das Graças
Morais Guedes.
Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da
Nóbrega, Promotor de Justiça.
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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