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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSO  CIVIL – 
REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL – 
PRELIMINARES DE  ILEGITIMADADE  PASSIVA 
AD CAUSA E CERCEAMENTO DO DIREITO DE 
DEFESA  DO  ESTADO – REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO  A  PACIENTE  SEM  CONDIÇÕES 
FINANCEIRAS  –  DEVER  CONSTITUCIONAL  DO 
PODER  PÚBLICO  –  PRINCÍPIO  DA DIGNIDADE  DA 
PESSOA HUMANA –  DIREITO  CONSTITUCIONAL  À 
VIDA E À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA 
PARA CUSTEO DO TRATAMENTO - DIREITO À VIDA E 
À  SAÚDE  –  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  – 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPB  – 
APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CPC – PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO EQUIVALENTE – 
SEGUIMENTO NEGADO. 

− É  solidária  a  responsabilidade  entre  União, 
Estados-membros  e  Municípios quanto  às 
prestações  na  área  de  saúde.  Precedentes.  (RE 
627411  AgR,  Relator(a):  Min.  ROSA  WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 18/09/2012,  processo 
eletrônico  dje-193  divulgado  em  01-10-2012, 
publicado em 02-10-2012).

− 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.
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- Por ser a saúde matéria de competência solidária 
entre  os  entes  federativos,  pode  a  pessoa 
acometida  de  doença  exigir  tratamento  e/ou 
medicamentos de qualquer um deles.

− A negativa de fornecimento de um medicamento 
ou tratamento cirúrgico imprescindível para o autor, 
cuja negativa gera risco à saúde, é ato que viola a 
Constituição  Federal,  pois  vida  e  a  saúde  são 
bens jurídicos constitucionalmente tutelados em 
primeiro plano.

“O  relator  negará  seguimento  ao  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou em confronto  com súmula ou 
Jurisprudência  dominante  do  respectivo 
Tribunal,  do Supremo tribunal  Federal,  ou de 
Tribunal Superior.” (CPC - Artigo 557, Caput).

Vistos etc.

VALDEMAR  MARCELINO  PEDRO,  já 
suficientemente  qualificado,  através  de  advogados,  interpôs  a  presente  AÇÃO 
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA ANTECIPADA em face 
do ESTADO  DA  PARAÍBA com  vistas  a  realização  de  procedimento  cirúrgico 
denominado “PROSTATECTOMIA” (CIRURGIA DE PRÓSTATA).

Em suas razões, alega que o promovente que 
é idoso e sofre com sérios problemas de saúde, sendo acometido de “HIPERTROFIA 
PROSTÁTICA, COM IMINENTE RISCO DE MALIGNIDADE – PSA EM 8,62 ng/ml”, além de 
ser portador de “CISTO RENAL DIREITO, ESTEOSE HEPÁTICA E RETENÇÃO URINÁRIA”, 
o  que  lhe  tem  causado  fortes  dores  abdominais  e  dificuldade  miccional, 
comprometendo  a  atividade  renal,  sendo  necessário  procedimento  cirúrgico 
denominado “PROSTATECTOMIA (CIRURGIA DE PRÓSTATA)”, nos termos da prescrição 
médica (fls. 23/24). 

Informa que tem buscado a rede pública 
estadual  para  a  realização  do  procedimento  cirúrgico  indicado,  porquanto, 
sem  obter  êxito,  visto  a  indisponibilidade  de  leitos  e  salas  de  cirurgia 
suficientes, bem como a inexistência do material cirúrgico necessário, sendo 
necessária a intervenção do Poder Judiciário para dar efetividade ao direito 
constitucional à saúde.

Juntou documentos às fls. 18/31.

Inicialmente, às fls.  43/44,  foi  indeferido pelo 
juízo “a quo” pedido de antecipação de tutela.

Em razão do indeferimento da antecipação de 
tutela em sede de primeiro grau, o apelante agravou da decisão.
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Seguidamente aportou nos autos contestação 
do Estado da Paraíba em razão do pedido inaugural – fls. 63/71.

 Adiante, tendo a douta Relatoria - TJPB – fls. 
75/80,  recebido  e  analisado  o  Agravo  de  Instrumento,  proveu 
monocraticamente,  para  reformar  a  decisão  interlocutória  hostilizada  e, 
conseqüentemente,  determinar que  o Estado  da  Paraíba  forneça  ao  Sr. 
VALDEMAR  MARCELINO  PEDRO,  o  procedimento  cirúrgico  denominado 
“PROSTATECTOMIA  (CIRURGIA  DE  PRÓSTATA)”,  com  a  inclusão  dos  materiais 
necessários  ao  procedimento  operatório  definido  pelo  profissional  médico  que 
acompanha o tratamento.

Decorrido  os  demais  procedimentos 
processuais, conclusos os autos, o M.M. Juiz “a quo” julgou procedente o pedido 
inicial, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela deferida em sede de juízo 
de segundo grau -121v/122v.

Inconformado, o Estado da Paraíba apelou 
às fls.  124/135, requerendo o  provimento do recurso, consubstanciado nas razões 
delineadas no apelo, para declarar a nulidade da sentença de 1º grau.

O recurso foi interposto tempestivamente.

Não foi  processado nos autos contrarrazões 
ao recurso apelatório – certidão – fls. 139. 

O  Ministério  Público  Estadual, por  sua 
Procuradoria  de  Justiça  Cível,   opinou  pelo  desprovimento  dos  recursos, 
mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau (fls. 146/149).

É o relatório. 

DECIDO.

O  caso  é  de  fácil  deslinde, não  oferecendo 
maiores dificuldades.

Em suas razões recursais, alega em síntese o 
Estado  da  Paraíba,  em  sede  de  preliminar,  ilegitimidade  passiva  ad 
causam e cerceamento do direito de defesa.

Feitas  estas  observações  necessárias, 
analisemos as questões aduzidas pelo recorrente:
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1-  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA 
AD CAUSA   DO ESTADO  :  

Aduz  o  Estado  que  a  responsabilidade  pelo 
fornecimento de medicamento ilustrado na exordial  é  do  Município,  afastando a 
legitimidade do Estado.

Tal argumento não merece prosperar. Primeiro 
porque a jurisprudência mencionada pelo apelante não atribuiu a responsabilidade 
ora  discutida  ao  Estado,  apenas  se  determinou  em  um  caso  concreto,  que 
aquele  ente  fornecesse  medicamentos.  Isto  porque  compete  solidariamente  à 
União, Estados,  Distrito Federal  e Municípios o cuidado da saúde e assistência 
pública  (Artigo  23,  inc.  II),  bem  como,  a  organização  da  seguridade  social, 
garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento” (Artigo 194, parágrafo 
único, inc. I). Segundo, por ser a  saúde matéria de competência solidária entre 
os entes federativos, pode a pessoa acometida de doença exigir medicamentos de 
qualquer um deles.

Portanto,  diversamente  do  que  afirma  o 
apelante,  a  divisão  de  atribuições  prevista  na  Lei  8.080/90, norma  que  trata  do 
Sistema Único de Saúde - SUS,  não exime os supramencionados entes estatais 
de suas responsabilidades garantidas pela Constituição Federal.

Este  é  o  entendimento  do  Superior 
Tribunal de Justiça:

"O funcionamento do Sistema Único de Saúde 
-  SUS  é  de  responsabilidade  solidária  da 
União,  Estados-membros  e  Municípios,  de 
modo  que,  qualquer  dessas  entidades  têm 
legitimidade ad causam para figurar no pólo 
passivo de demanda que objetiva a garantia do 
acesso à medicação para pessoas desprovidas 
de recursos financeiros"1.

Rejeito,  portanto,  o  primeiro argumento  do 
apelante no que concerne  ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO.

2  –  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DO 
DIREITO DE DEFESA DO ESTADO  :  

Alega o apelante em suas razões, em resumo, 
que o Estado da Paraíba  teve cercado o direito de defesa,  “pois  não lhe foi  
facultada a possibilidade de nomear médico-perito para a avaliação do quadro  
clínico do Autor,  assim como,  a  análise do  medicamento mais  eficaz para  o  
tratamento e menos oneroso para o Erário Público”.

1 STJ-REsp n. 771.537/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 15-09-2005.
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Tal argumento não merece prosperar, visto que, 
no caso concreto, entendo como desnecessário a nomeação de médico-perito  para 
a avaliação do quadro clínico do Autor, assim como, a análise do medicamento mais 
eficaz  para  o  tratamento  pleiteado  na  exordial  e  menos  oneroso  para  o  erário 
público,  posto  que  o  diagnóstico  realizado  por  profissional-médico  habilitado, 
registra-se, da “própria rede de saúde pública - SUS”, bem como a prescrição do 
medicamento correto e eficaz para o tratamento da enfermidade de que é portador o 
apelado, o qual se encontra em iminente risco de vida, por si só respaldada o dever  
do Estado em custear o tratamento, com a devida autorização do procedimento 
cirúrgico prescrito a quem dele necessitar.  

Na  mesma vertente,  entendo,  que  em se 
tratando de  caso de saúde,  a  qual  se afigura como questão de urgência 
necessária, o paciente não pode ficar no aguardo do Estado em analisar o o 
tratamento/medicamento mais eficaz e menos  oneroso para o  Erário 
Público.

Ora,  como  restou  acima  evidenciado,  é 
dever  do  Estado o fornecimento  de tratamento adequado a toda pessoa 
carente  de  recursos,  que  possa  necessitar,  dessa  forma,  existindo  uma 
obrigação solidária entre os Entes Federativos, sendo, no caso vertente, um 
direito  público  subjetivo  à  saúde  com  Incidência  do  Artigo  196,  da 
Constituição Federal.

Não  querendo  ser  repetitivo, 
incontestavelmente, o   o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem 
como conseqüência imediata da consagração da dignidade da pessoa 
humana  como  fundamento  da  República  Federativa  do  Brasil,  não 
podendo, dessa forma, o Ente Estadual, em se tratando de saúde, querer 
se valer de nomeação de médico perito para a avaliação do quadro clínico do 
autor,  assim como do medicamento  mais  eficaz e  menos oneroso para o 
Erário  Público,  sendo,  no  caso  em análise,  o  direito  à  saúde  prioritário, 
resguardado na Carta Magna.

No mais,  vejo que o  Estado da Paraíba, 
devidamente citado, contestou a presente ação, dessa forma, sendo-lhe facultado 
o direito de defesa – fls. 63/71.

Com  esse  entendimento,  REJEITO a 
segunda  PRELIMINAR da douta  Procuradoria do Estado de CERCEAMENTO 
DO DIREITO DE DEFESA DO ESTADO.

MÉRITO  -  OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO  EM 
CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO,    A QUEM,  SEM CONDIÇÕES FINANCIRAS,   
DELE NECESSITE  :  

O  direito  à  vida,  à  saúde  e,  conseqüente,  à 
assistência  médica  está  gravado  na  Constituição  Federal,  no  rol  dos  Direitos 
Sociais. Precisamente, no Artigo 6º.  Indo mais além,  estabelece o  Artigo 196, da 
Magna Carta:
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-  Artigo 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.

Pontificando sobre o tema,  Alexandre de 
Morais2:

A  Constituição  Federal,  em  diversos 
dispositivos,  prevê  princípios  informadores  e 
regras de competência no tocante à proteção 
da  saúde  pública.  No  preâmbulo  da 
Constituição  Federal  destaca-se  a 
necessidade  de  o  Estado  Democrático 
assegurar  o  bem-estar  da  sociedade. 
Logicamente, dentro do bem-estar, destacado 
como  uma  das  finalidades  do  Estado, 
encontra-se a Saúde Pública.  Além disso, o 
direito  à  vida  e  à  saúde,  entre  outros, 
aparecem como conseqüência imediata da 
consagração  da  dignidade  da  pessoa 
humana  como  fundamento  da  República 
Federativa do Brasil.

Nesse  sentido,  o  Supremo  Tribunal 
Federal tem decidido:

O preceito do artigo 196 da Carta da República, 
de eficácia  imediata,  revela  que 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 a sua 
promoção,  proteção  e  recuperação.  A 
referência,  contida  no  preceito,  a  “Estado” 
mostra-se  abrangente,  a  alcançar  a  União 
Federal,  os  Estados  propriamente  ditos,  o 
Distrito  Federal  e  os  Municípios.”  (STF  AI 
2238.328/RS, Min. Marco Aurélio, DJ 11.0.99).

2  MORAIS, Alexandre de. Constituição Federal Interpretada, 1ª ed., Atlas, São Paulo, 2002, p. 1904.
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No âmbito estadual, o Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba já firmou jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA.  FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 
MÉDICO A PESSOA ENFERMA E DESPROVIDA DE 
RECURSOS FINANCEIROS. OBRIGAÇÃO DO ENTE 
PÚBLICO.  CONCESSÃO  DA  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA.  OMISSÃO  ESTATAL.  APREENSÃO  DE 
VERBAS PÚBLICAS.  CABIMENTO.  NECESSIDADE 
DE  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. Comprovando-se 
a  indispensabilidade  do  tratamento  médico 
recomendado  ao  paciente,  para  o  controle  e 
abrandamento  da  enfermidade  de  que  é 
portador,  há  de  se  manter  a  decisão  que 
determinou  a  realização  de  procedimento 
cirúrgico  pelo  ente  público  agravante. Ante  a 
omissão  do  agente  estatal  responsável  pelo 
fornecimento  do  material  necessário  para  a 
realização  de cirurgia  do  autor,  a  determinação 
judicial  do  bloqueio  de  verbas públicas  é  medida 
que confere efetividade ao direito à saúde, o qual 
deve  prevalecer  sobre  o  princípio  da 
impenhorabilidade dos recursos públicos. (TJPB; AI 
200.2011.039132-9/001;  Segunda  Câmara 
Especializada Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo Vital 
de Almeida; DJPB 23/10/2012; Pág. 5).

PROCESSUAL  CIVIL.  REALIZAÇÃO  DE 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VEROSSIMILHANÇA 
DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS. Possibilidade  de 
dano irreparável  ou de difícil  reparação.  Direito  à 
vida  e  à  saúde.  Tutela  antecipada  concedida  em 
primeiro  grau.  Decisão  em  conformidade  com 
jurisprudência  do  STJ.  Seguimento  negado  ao 
agravo de instrumento. Insurgência. Renovação dos 
argumentos já  debatidos.  Manutenção da decisão 
monocrática.  Agravo  interno  desprovido.  As 
demandas que têm por  objeto o  fornecimento  de 
material cirúrgico e realização de cirurgia, como no 
presente caso, podem ser aforadas contra qualquer 
dos  entes  federados,  inclusive  em  face  de 
município. A Constituição Federal consagrou nos 
arts. 6º e 196 que a saúde é direito de todos e 
dever do poder público, considerando o direito 
à saúde conseqüência indissociável do direito à 
vida. (TJPB;  AGInt  200.2011.039.635-1/001; 
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Di Lorenzo 
Serpa; DJPB 29/02/2012; Pág. 10).
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É de se registrar, que a partir da análise dos 
documentos  encartados  nos  autos,  depreende-se  que  a  inércia  da 
Administração  Estatal  em  realizar  o  procedimento  cirúrgico  prescrito  por 
médico  do  próprio  sistema  público  de  saúde,  no  caso  em  apreço,  tem 
implicado  no  agravamento  o  quadro  clínico  do  promovente.  O  principal 
marcador  sanguíneo  de  câncer  da  próstata,  o  PSA –  Prostatic  Specifc 
Antigen, verificado no caso do apelado, gira em torno de 8,62 ng/ml, ou seja, 
o dobro do percentual normal.

Como se não fosse suficiente, conforme já 
explicitado  nos  autos,  o  drama  ocasionado  pela   existência  do  tumor,  os 
sintomas acessórios (fortes dores abdominais e dificuldade miccional),  vêm 
causando profundos danos à sua dignidade enquanto pessoa humana.

Acerca  do  referido  princípio,  previsto  no 
inc. III, art. 1º, da Constituição Federal, Ingo Wolfgang Sarlet3 ensina:

Temos  por  dignidade  da  pessoa  humana  a 
qualidade  intrínseca  e  distintiva  de  cada  ser 
humano  que  o  faz  merecedor  do  mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos  e  deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer  ato  de  cunho  degradante  e 
desumano,  como  venham  a  lhe  garantir  as 
condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável,  além  de  propiciar  e  promover  sua 
participação ativa co-responsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão 
dos demais seres humanos.

Com base no referido princípio, verifica-se 
que  o  Estado  deve  zelar  para  que  todo  cidadão  possa  ser  detentor  das 
condições  mínimas  necessárias  para  existir  de  maneira  digna,  onde 
conseqüentemente se inclui o acesso à rede pública de saúde eficiente. 

Cabe ao Poder Judiciário o dever de analisar 
o  caso  concreto  em sua  plenitude,  buscando  dar  efetividade  aos  dispositivos 
constitucionais. O deferimento da antecipação da tutela requerida por cidadão 
idoso,  desprovido  de  recursos  para  custear  o  próprio  tratamento,  em sede de 
Agravo de Instrumento, representa medida de justiça a ser tomada.

3 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 
60.
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Verificamos,  assim,  que  de  um  lado  está  a 
questão administrativa e de outro o bem mais importante do ser humano: a vida.

Vale  salientar,  que  o Receituário/Laudo 
Médico subscrito  por  profissional-médico  reconhecidamente  idôneo  – fls.  23/24, 
diga-se  de  passagem,  firmado  por  profissional  da  própria  rede  pública  de 
saúde, corroborado com os demais documentos acostados ao universo processual, 
indica  como necessário o tratamento cirúrgico em questão.

É certo, que a negativa de fornecimento de um 
medicamento/tratamento de uso imprescindível para o autor, cuja ausência gera risco 
à saúde, é ato que viola a  Constituição Federal, pois  vida e a saúde são bens 
jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.  Logo, entendo que 
a decisão vergastada não deve ser reformada, devendo ser mantida em todos 
os seus termos.

Como  já  decido  pelos  Tribunais  Pátrios,  “a 
decisão que determina o fornecimento de medicamento/tratamento não está sujeita 
ao  mérito  administrativo,  ou  seja,  conveniência  e  oportunidade  de  execução  de 
gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade”.  Deixo dito, que a 
questão envolvendo saúde é elemento urgente, essencial e prioritário, sobrepondo 
qualquer orçamento de receita de gastos  anual.

O caráter programático da regra insculpida no 
Artigo 196 da Carta Política não pode transformar-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever de garantir à saúde por um gesto frio, relativo à análise 
financeira e orçamentária do Ente Estatal. 

Não basta, portanto, que o Estado meramente 
proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além 
da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado 
e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito -  como o 
direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder 
do cidadão de exigir, do Poder Público, seja da União, Estado ou Município, a 
implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento 
constitucional.

Embora se saiba que o julgador deve observar 
a razoabilidade da pretensão e a existência de disponibilidade financeira do  Ente 
Estatal,  há  de  se  levar  em  consideração  também  o  fato  de  que,  apurados  os 
recursos orçamentários previstos em cada caso concreto e promovida a necessária 
ponderação entre os princípios e interesses envolvidos,  não se poderá deixar de 
atender a uma parcela dos direitos fundamentais básicos do cidadão, ou seja, 
ao “mínimo existencial”. Ora, “direito à vida é fator primordial consagrado pela 
Carta Magna”.
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Não podemos esquecer a  teoria dos “limites 
dos  limites”.  Segundo  esta  teoria,  a  ponderação  dos  princípios  e  garantias 
constitucionais  se  dá  pela  harmonização,  impondo  limites  a  cada  um  desses 
interesses  em  conflito.  Nada  obstante,  mesmo  a  essa  ponderação  —  limites 
impostos  a  cada  direito  —  são  impostos  limites,  não  se  podendo  comprimir  e 
comprometer um direito a tal ponto de atingir seu “núcleo essencial”. Esse “núcleo 
essencial”, portanto, é corolário do próprio mínimo existencial,  não se permitindo 
que o cidadão possa deixar de ser atendido,  alterando o ideal harmônico que 
deve existir na sociedade.

Logo,  não vejo razões para desconstituir  a 
decisão vergastada, pois, em lado oposto aos argumentos do ora apelante, está o 
maior bem do ser humano: a vida.

Por fim, saliente-se que, em relação ao tema, 
por haver decisão sedimentada deste  Tribunal de Justiça e do próprio  Supremo 
Tribunal Federal, é de aplicar o princípio da jurisdição equivalente. Veja decisão 
do Colendo STJ nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CPC, ARTS. 475 E 557. DECISÃO 
MONOCRÁTICA  DO  RELATOR  RESPALDADA  EM 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE PERTENCE. 
REMESSA  NECESSÁRIA. 1.  A  aplicação  do 
Artigo  557  do  CPC  supõe  que  o  julgador, 
isoladamente,  ao  negar  seguimento  ao 
recurso,  confira  à  parte,  prestação 
jurisdicional    equivalente   à  que  seria   
concedida acaso o processo fosse julgado 
pelo  órgão  colegiado. 2.  A ratio essendi do 
dispositivo, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 
9.756/98, está a desobstruir as pautas dos tribunais, 
dando preferência a julgamentos de recursos que 
encerrem matéria  controversa.  3.  Prevalência  do 
valor  celeridade  à  luz  do  princípio  da 
efetividade. 4. O relator, com base no art. 557 do 
CPC, pode decidir  monocraticamente a apelação e 
a  remessa  oficial,  sem,  todavia,  comprometer  o 
duplo  grau  de  jurisdição.  5.  Ausência  de 
prequestionamento dos artigos da Lei 6.830/80. 6. 
Recurso  especial  desprovido. (STJ,  1ª  Turma, 
RESP  517358/RN,  Luiz  Fux,  relator,  j.  4.9.2003) 
(Grifei).

Destarte, existindo orientação sedimentada no 
Órgão Colegiado deste  Tribunal quanto ao tema em desate, nada obsta que o 
julgador aprecie, desde logo, a presente demanda, uma vez que, em observância 
ao  princípio da prestação jurisdicional equivalente, o Relator,  por economia e 
celeridade processual, forneça à parte recorrente a mesma prestação jurisdicional 
que seria dada se tal demanda fosse julgada pelo órgão fracionário.

Processo nº 0112436-02.2012.815.2001 1



Diante do exposto, em analogia ao disposto o 
Artigo 557,  caput,  do CPC,  de forma MONOCRÁTICA,  nego seguimento a 
remessa e ao apelo, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                                           Relator
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