
ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO DE INTERNO:  0112193-58.2012.815.2001
RELATOR:  Des. José Aurélio da Cruz
AGRAVANTE:  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador 
Alexandre Magnus F. Freire
AGRAVADO: Kyvia das Neves Silva
ADVOGADOS: Bruna de Freitas Mathieson 

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL  CIVIL  - AGRAVO  INTERNO 
INTERPOSTO  EM  FACE  DA  DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE   NEGOU  SEGUIMENTO  À 
REMESSA  NECESSÁRIA  -  IRRETOCÁVEL  A 
DECISÃO  INTERNAMENTE  AGRAVADA – 
AGRAVO  INTERNO  CONHECIDO  E 
DESPROVIDO.

-  Mostra-se  irretocável  a  decisão  internamente 
agravada,  motivo  pelo  qual  nego  provimento  ao 
presente recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,  em negar provimento 
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e da certidão de fl.150.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno interposto  pelo  Estado  da 
Paraíba, em  face  da  decisão  monocrática  (fls.136/138)  que  negou 
seguimento à  Remessa Necessária,  nos autos da Ação de Obrigação de 
Fazer movida por  Kyvia das Neves Silva

O Estado da Paraíba, irresignado com a decisão monocrática 
que  negou  seguimento  à  Remessa  Necessária,  formulou  pedido  de 
reconsideração  da  decisão  monocrática,  e  na  hipótese  de  não  ser 
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reconsiderada, que  o Agravo Regimental  seja julgado pelo colegiado. 

É o breve relatório.

VOTO

A questão dispensa maiores comentários, visto que a decisão 
monocrática agravada foi irretocável, sendo portanto caso de desprovimento 
do presente agravo interno.

Em síntese,   mantenho a decisão monocrática  (fls.136/138) 
peço vênia para, na íntegra, transcrevê-la.

                               Vistos, etc.

Cuida-se de Remessa Necessária  e Apelação Cível,  interposta pelo 
Estado da Paraíba, em face da sentença de fls.106/110, que julgou procedente o pedido 
inicial para ordenar o Secretário de Saúde do Estado da Paraíba a fornecer à requerente 
o  procedimento  cirúrgico  “Colecistectomia  Videolaparoscopia”  em  hospitais  da  rede 
pública, ou conveniados, incluindo tudo que for necessário para o êxito do procedimento 
cirúrgico,  na ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada, tendo como apelada 
Kyvia das Neves Silva, 

Inconformado,  o  Estado  interpôs  apelação(  111/122)  alegando 
preliminarmente,  ilegitimidade  passiva  ad  causam  e  da  recente  modificação  da 
jurisprudência do STJ e cerceamento de defesa. No mérito, aduz que houve  violação ao 
princípio da Cooperação e devido processo legal, pugnando pela reforma da sentença 
hostilizada.

A apelada requereu a desistência do prazo recursal ( fls. 124)

A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.  131/134, 
opinou  pela  rejeição  das  preliminares  suscitadas, e  no  mérito,  opina  pelo  total 
desprovimento do recurso apelatório e da remessa oficial.

É o relatório.

DECIDO

Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos  intrínsecos1 e 
extrínsecos2 de admissibilidade recursal.

A sentença merece ser mantida. Trata-se de manifesta improcedência 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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do recurso.

Cuida de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado 
da Paraíba em face da sentença que o condenou a fornecer  o procedimento cirúrgico 
“Colecistectomia  Videolaparoscopia”  em  hospitais  da  rede  pública,  ou  conveniados, 
incluindo tudo que for necessário para o êxito do procedimento cirúrgico.

.  PRELIMINAR

I - Ilegitimidade passiva ad causam 

Sobre a questão, o inciso II3, do art. 23 da Constituição Federal traz 
explicitamente  a  competência  solidária  entre  os  entes  federativos  com  relação  ao 
cuidado da saúde e à assistência pública. Logo, a pessoa que for acometida de alguma 
doença poderá exigir medicamentos de qualquer um deles. 

Em decorrência desse preceito constitucional, a divisão de atribuições 
prevista na Lei 8.080/904, norma que trata do Sistema Único de Saúde - SUS, não tem o 
condão de eximir o demandado da responsabilidade que a Carta Magna lhe reserva.

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS. 
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO. 5 [em negrito]

Nesse sentido, corrobora o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  FORNECIMENTO  DE 
REMÉDIO.  DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
(…)
3.  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou-se  no 
sentido de que "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 polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 
medicação  para  pessoas  desprovidas  de  recursos  financeiros.  (REsp 
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 4. 
Agravo regimental não provido.6 [destaquei]

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

II - Cerceamento de Defesa.

3 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…) II - cuidar 
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

4 Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

5 STF – Ag. Reg. No RE nº 628422 SE. Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA. Data de Julgamento: 26/04/2011. 
Primeira Turma. Data de Publicação: DJe-090 Divulg. 13-05-2011 Public. 16-05-2011.

6 STJ – AgRg no Ag nº 907820 SC 2007/0127660-1. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data 
de Julgamento: 15/04/2010. T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 05/05/2010.
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   Totalmente sem substrato a alegação de que o Estado tem o direito de 
realizar, através de médico-perito do SUS, a análise do quadro clínico da autora, assim 
como indicar o tratamento menos oneroso para o Estado, visto que a promovente foi 
atendida  por  médico  do  SUS,  e  foi  submetida  a  ultrassonografia  do  abdomem 
superior( fls. 22/23), em que foi diagnosticada colecistopatia calculosa, necessitando de 
ser submetida a colecistectomia videolapararoscópica,  conforme laudo de fls. 24.

Ademais,  as provas colacionadas aos autos são de sobremaneira 
suficientes para o deslinde da ação, não sendo necessário a realização de nova análise 
do quadro clínico da  autora.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Inicialmente,  cabe  ressaltar  que  o  direito  à  saúde  encontra  guarida 
constitucional, conforme disposto no art. 6º7 da CF. Objetivando assegurar tal direito, o 
art. 1968 da Carta Magna atribui ao Estado o dever de promover a todos o acesso à 
saúde, não condicionando tal prerrogativa à necessidade de requerimento por parte da 
pessoa interessada.

Depreende-se  dos  autos  que  a  apelada  já  é  cadastrada  no  SUS, 
necessita de cirurgia de Colecistectoia videolaparoscopia, posto que sofre de cálculo na 
vesícula biliar, com aproximadamente  4,7 cm – CID 10 K80.1, metereorismo intestinal 
exacerbado, litíase renal à esquerda, colecistopatia calculosa e esteatose hepática grau 
I.

Como se vê, as consequências negativas que decorrem da interrupção 
da cirurgia da apelada em hospital de rede pública ou conveniados, colocam em risco a 
sua própria vida, sendo este motivo suficiente para suplantar a exigência de violação ao 
princípio da Cooperação e o Devido Processo Legal.

Ademais, ao lado do princípio da cooperação, encontra-se o interesse 
público, superior e indisponível, na correta formação e desenvolvimento do processo, em 
que  a  coletividade  tem  interesse  em  evitar  a  realização  de  atos  desnecessários 
(princípio da economia processual),  para  resolver demandas de forma célere. 

No que se refere ao julgamento antecipado da lide, quando a matéria 
de mérito é exclusivamente de direito não há que se falar em cerceamento de defesa. 
Devem ser observados os princípios da economia e da celeridade processual, podendo 
o  Magistrado  que  preside  a  instrução  da  causa  entender  pela  desnecessidade  da 
produção  de  provas.  Cumpre  ainda  acrescentar,  que  não  é  encargo  do  julgador 
manifestar-se sobre todos os fundamentos legais apontados pelo litigantes, bastando 
que a prestação jurisdicional se dê de forma motivada, 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 que dão suporte a sua decisão e que entende serem aptas para solução da 
lide.

7 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

8 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.
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   Colaciono decisão nesse sentido:                       

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS ATO ILÍCITO OFENSA À HONRA E À IMAGEM 
PROFISSIONAL  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE 
PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE  DANO  MORAL 
CONFIGURADO  IRRESIGNAÇÃO  PRELIMINAR 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  REJEIÇÃO  JUSTIÇA 
GRATUITA DEFERIDA DESPROVIMENTO  DO  APELO.  - 
Não há falar  em cerceamento de defesa pelo julgamento 
antecipado  da  lide  quando  a  matéria  de  mérito  é 
exclusivamente de direito - Merece deferimento o pedido de 
justiça gratuita pelo apelante, pois mesmo que a parte não 
seja miserável ou pobre, poderá ser beneficiária da justiça 
gratuita.  -  É  inegável  a  responsabilidade  do  promovido 
pelos  atos  praticados,  conforme  a  prova  produzida  nos 
autos que foram suficientes ofendendo a honra e dignidade 
da autora, tentando prejudicá-Ia em ambiente de trabalho. - 
Configurado o dever de indenizar, pois a autora demonstrou 
que sofreu agressão verbal  pelo comportamento ofensivo 
do demandado, a qual, injustificadamente, por meio de e-
mails,  passou a  lhe  difamar  e  lhe  injuriar,  resultando em 
ofensa à honra e à integridade moral.  Desprovimento  do 
recurso.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
20020100043271001 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator 
Leandro dos Santos - j. em 09/04/2013 

Destarte,  estando a sentença em consonância com a jurisprudência 
pátria, impõe-se negar seguimento também à remessa oficial, mantendo-se a decisão a 
quo por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

                        Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO À REMESSA E AO APELO, o 
que faço de forma monocrática, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, por estarem em 
confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.                 

No tocante as alegações de hipossuficiência econômica e da 
doença antes de fornecer os medicamentos, direito do Estado de observar o 
quadro clínico da autora; que a matéria alberga questões fáticas e técnicas 
que exigem uma instrução probatória, omo exame médico, que somente em 
algumas  exceções  legais  pode-se  afastar  o  julgamento  da  causa  em 
segundo grau de jurisdição do órgão colegiado,  tais   matérias não foram 
debatidas no primeiro grau e muito menos constou do pedido inicial ou da 
sentença.   Ademais, o  tribunal,  por  força  do  efeito  devolutivo  do  apelo, 
conhece da matéria suscitada e debatida no primeiro grau, sendo vedada a 
apreciação de questões apresentadas somente em sede recursal,  porque 
proibida a inovação, nos termos do  § 1º do art.515 e do art. 517, ambos do 
Código de Processo Civil.
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Verifica-se, assim, que todas as questões postas no agravo 
foram  devidamente  analisadas  pelo  relator,  não  havendo  motivo  para 
retratação, tampouco para provimento do presente agravo interno. 

DISPOSITIVO

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR
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