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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 0088995-89.2012.815.2001
ORIGEM: 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a 
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Paulo Barbosa de Almeida Filho
AGRAVADO: Ibrahim Marcolino Guimarães
ADVOGADO: Paulo Antônio Cabral de Menezes

AGRAVO INTERNO EM REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO
CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE REMÉDIO
DE FORMA GRATUITA A PESSOA SEM CONDIÇÃO FINANCEIRA
DE ARCAR COM TAL DESPESA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO.
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  196  DA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 557 DO CPC E DA SÚMULA
253/STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

-  O  estado  clínico  do  agravado  justifica  a  concessão  do
medicamento, até porque “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.” (artigo 196 da Constituição
Federal de 1988).

- A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de aplicação do
art. 557 do CPC aos recursos que questionam o fornecimento
de remédios a pessoas hipossuficientes.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo interno.

O  ESTADO  DA  PARAÍBA  interpôs  agravo  interno  contra  a
decisão  de  f.  87/90,  que  negou  seguimento  aos  recursos  oficial  e
apelatório em face de sentença (f. 53/56) do Juiz da 4ª Vara da Fazenda
Pública da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer, mantendo a
obrigação do ente público de efetuar procedimento cirúrgico (retirada de
Esteófitos, balanço ligamentar, alinhamento de fêmur e de tíbia, prótese
de  joelho  e  artroplastia  total  de  joelho  esquerdo)  no  Sr.  IBRAHIM
MARCOLINO  GUIMARÃES  (agravado),  bem  como  de  fornecer  todo  o
material especial necessário para sua realização, na forma prescrita pelo
profissional médico.

No intuito  de trazer  a matéria  ao Colegiado,  o agravante
aduz que a decisão não estaria sujeita ao art. 557 do CPC, além de
questionar a responsabilidade solidária.

É o breve relato.

 VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
 Relator

O  art. 557 do Código de Processo Civil faculta ao relator, em
caso de manifesta improcedência ou afronta a jurisprudência pacífica
deste ou de Tribunal Superior, negar provimento ao recurso, permissão
que se estende à remessa necessária por força da Súmula 253 do STJ.

A finalidade desse  dispositivo  legal  é justamente atender à
celeridade e à economia processuais, desafogando os Tribunais dos
processos cuja matéria já é pacífica, de modo que sejam examinados pelo
Colegiado somente os casos estritamente necessários. Assim, é medida
salutar que recursos contrários ao posicionamento consolidado nos
tribunais sejam julgados imediatamente pelo relator.

Portanto,  não assiste razão ao agravante quando pretende
transpor a discussão a esta Câmara Cível, pois a conduta do relator
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está abarcada pela lei processual civil, que lhe faculta decidir de
forma monocrática, e isso não configura cerceamento de defesa ou
violação ao devido processo legal. 

A propósito, destaco precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  DECIDIDO
MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. APLICAÇÃO DO ART. 557
DO  CPC.  CABIMENTO.  […]  1.  De  acordo  com  o  art.  557  do
Código  de  Processo  Civil,  é  possível  ao  Relator  decidir  o
recurso,  com  fundamento  na  jurisprudência  dominante,  de
forma  monocrática,  não  ofendendo,  assim,  o  princípio  da
colegialidade.  Ademais,  consoante  orientação  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  confirmação  de  decisão  monocrática  de
relator  pelo  órgão  colegiado  supera  eventual  violação  do  art.
557 do CPC.1 

No mais, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos, destacando trecho seu que interessa, in verbis:

A Constituição Federal, em seu artigo 196, preceitua 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 sua promoção, proteção e recuperação.”

Sendo assim, o Estado/apelante,  quando demandado, tem a
obrigação de fornecer o  procedimento cirúrgico  buscado,
gratuitamente, aos carentes, aos necessitados que não têm
condições financeiras de suprir o tratamento. Se não o faz, ofende a
disposição constante da norma supracitada, gerando o direito de
buscar no Judiciário o atendimento do pleito, pois, como um direito
de segunda geração, não se exige a inércia do Estado, mas uma
atividade positiva, a fim de garantir-se sua plena efetivação.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica sobre a matéria
em discussão. Vejamos os seguintes precedentes: 

APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL E DO MUNICÍPIO. O direito à saúde é assegurado
a todos, devendo os necessitados receber do ente público o

1 AgRg  no  REsp  1364443-MG  2012/0208824-6,  Relator:  Ministro  OG  FERNANDES,  Julgamento:
01/04/2014, SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 25/04/2014.
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tratamento necessário. Aplicação do artigo 196 da Constituição
Federal. O Estado e o Município possuem legitimidade
passiva para a demanda visando o fornecimento de
medicamento e a realização de cirurgia por necessitado.
Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF.
[…]2

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO A PESSOA NECESSITADA. DIREITO DO CIDADÃO E
DEVER DO ESTADO. Responsabilidade pela saúde pública compartilhada
entre a União, os Estados e municípios, podendo ser acionado qualquer
um deles, em conjunto ou separadamente.3

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
(RILUZOL/RILUTEK) POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE
DOENÇA GRAVE: ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - ELA. PROTEÇÃO
DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA (ART. 5º, CAPUT, CF/88)
E DIREITO À SAÚDE (ARTS. 6º E 196, CF/88). ILEGALIDADE DA
AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
FORMALIDADE BUROCRÁTICA. […] 2 - É dever do Estado assegurar a
todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental
e está consagrado na Constituição da República nos artigos 6º e 196. 3 -
Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à
população carente, que não possui meios para a compra de
medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se
fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados
podem alcançar o benefício almejado (STF, AG nº 238.328/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 11/05/99; STJ, REsp nº 249.026/PR, Rel. Min. José
Delgado, DJ 26/06/2000).4

2 TJRS - Apelação e Reexame Necessário nº 70046381885, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Julgado em 30/11/2011.

3 TJRS - AGI 70003959285, Relator: Des. Luiz Ari Azambuja Ramos, Terceira Câmara Cível, julgado em
02.05.2002.

4 STJ - MS 11183/PR - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 1999/0083884-0, Relator: Min. José
Delgado.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –  FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO CIRÚRGICO – CONCESSÃO DA LIMINAR – IRRESIGNAÇÃO
DO ESTADO –  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS – SUBSISTÊNCIA E PREPONDERÂNCIA DO PERICULUM IN
MORA E DO FUMUS BONI JURIS A FAVOR DA JURISDICIONADA –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –  DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.—  “Este eg. STJ já firmou o entendimento a respeito da
responsabilidade solidária entre Estado e município no fornecimento de
medicamento”  (STJ –  AgRg no Resp 799942/RJ –  Rel. Min. Francisco
Falcão – Primeira Turma – DJ 31.08.2006). - O direito à saúde — além de
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas —
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por censurável omissão, em grave comportamento
inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode
transformá-la em promessa constitucional inconsequente. (STF - RE 271-
286 AgR – Rel. Min. Celso de Melo).5

[…] RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE
TODOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO REMÉDIO PLEITEADO NO ROL DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. JUSTIFICATIVA INADEQUADA. NÃO
INCIDÊNCIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. DEVER DO ESTADO NO
PROVIMENTO DA SUBSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA
CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO CAPUT,
DO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. É dever do Estado prover
as despesas com os medicamentos de pessoa que não possui condições
de arcar com os valores sem se privar dos recursos indispensáveis ao
sustento próprio e da família. Não há ofensa à independência dos
Poderes da República quando o Judiciário se manifesta acerca de ato
ilegal, imoral e ineficiente do Executivo. Conforme entendimento
sedimentado no Tribunal de Justiça da Paraíba, a falta de previsão
orçamentária não pode servir como escudo para eximir o Estado de
cumprir com o seu dever de prestar o serviço de saúde adequado à
população. Art. 5° - Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum. Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.6

5 TJPB, Agravo de instrumento n. 200.2010.044040-9/001, Relator: Des. Saulo Benevides, DJ 27.05.2011.

6
 TJPB –  Recurso Oficial e Apelação Cível n. 001.2011.024589-9/001, Relator: Des. JOSÉ RICARDO PORTO,

Primeira Câmara Cível, julgado em 08/08/2012.
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Nesse contexto, deixando de obrigar o Estado da Paraíba a fornecer o
procedimento  cirúrgico, com certeza o Judiciário descumprirá
garantia constitucional, o que é inconcebível, pois trata-se de norma
superior, qual seja, o direito à saúde, valor maior a ser assegurado ao
indivíduo.

[…] 

Isso posto, rejeito  as  preliminares  e, no  mérito, nego
provimento à apelação e ao recurso oficial, de forma
monocrática, nos termos do art. 557 do CPC e da Súmula 253 do STJ,
mantendo a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.
(sic, f. 89/90).

No tocante à obrigação do Estado de fornecer medicamentos, a
jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça trilha no sentido
de que  é solidária a responsabilidade dos entes federados, senão
vejamos o seguinte precedente do STJ:  

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  1. A Corte
Especial firmou a orientação no sentido de que não é necessário o
sobrestamento do recurso especial em razão da existência de
repercussão geral sobre o tema perante o Supremo Tribunal Federal
(REsp 1.143.677/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 4.2.2010).  2. O
entendimento majoritário desta Corte Superior é no sentido
de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são
solidariamente responsáveis pelo fornecimento de
medicamentos às pessoas carentes que necessitam de
tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da
legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para
figurar nas demandas sobre o tema. 3. Agravo regimental não
provido.7

Destaco  precedentes  deste  Tribunal  de  Justiça  no  mesmo
sentido:

RECURSO OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO

7 AgRg no REsp 1159382/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/08/2010,
DJe 01/09/2010.
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DE  TUTELA  ANTECIPADA.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS
NECESSÁRIOS  A  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.  DEVER  DO  PODER
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DO DIREITO À
VIDA E À SAÚDE. VALOR MAIOR. CUMPRIMENTO. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE NO STJ E DO STF. ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC, E DA
SÚMULA  N.  253,  DO  COLENDO  STJ.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO.  -  [...]  sendo  o  SUS  composto  pela  União,  Estados-
membros  e  Municípios,  é  de  reconhecer-se,  em  função  da
solidariedade,  a  legitimidade  passiva  de  quaisquer  deles  no  pólo
passivo da demanda. 1. - É dever do Poder Público, compreendidos
nessa  concepção  todos  os  entes  administrativos,  assegurar  às
pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação ou
procedimento cirúrgico necessário à cura, controle ou abrandamento
de  suas  enfermidades,  sob  pena  de  deixar  o  mandamento
constitucional (direito à saúde) no limbo da normatividade abstrata. -
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida,  que se qualifica
como  direito  subjetivo  inalienável  assegurado  pela  própria
Constituição da República (art. 5, caput), ou fazer prevalecer, contra
essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário
do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de
ordem ético jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o
respeito indeclinável à vida.8

PRELIMINARES.  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DA  UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL  PARA  A  ANÁLISE  DA
INCLUSÃO  DO  ENTE  FEDERAL  NA  DEMANDA.  REJEIÇÃO  DAS
QUESTÕES PREFACIAIS.  -  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde
competem, de forma solidária, à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.  -  Tratando-se  de  responsabilidade  solidária,  a  parte
necessitada não é obrigada a dirigir seu pleito a todos os entes da
federação,  podendo  direcioná-lo  àquele  que  lhe  convier.  Sendo  o
Estado  parte  legítima  para  figurar  sozinho  no  polo  passivo  da
demanda,  não  há  que  se  falar  no  chamamento  dos  outros  entes
federados. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO.  TRATAMENTO  DE  RETINOPATIA  DIABÉTICA
PROLIFERATIVA.  NECESSIDADE  DA  MEDICAÇÃO.  DIREITO
FUNDAMENTAL À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE TODOS.
NECESSIDADE  COMPROVADA.  HIPOSSUFICIÊNCIA.  DEVER  DO
ESTADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE PARECER
DE  ESPECIALISTA  OPINANDO  PELA  UTILIZAÇÃO  DE  MEDICAÇÃO
ESPECÍFICA  EM FACE  DO CASO CONCRETO.  PROVA SUFICIENTE.
JURISPRUDÊNCIA  CONSOLIDADA  NESTA  CORTE  E  NO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART.  557  DO

8
 Processo n. 0007220-37.2014.815.0011, Relator: Des. JOÃO ALVES DA SILVA, Quarta Câmara Cível, julgado

em 26-02-2015.
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CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AOS
RECURSOS. 9

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSSUAL  CIVIL.  Apelação  cível  e
Reexame necessário  -  Ação  de  obrigação  de  fazer  -  Direito  à
saúde.  Solidariedade  passiva  entre  os  entes  federados  –
Preliminar.  Ilegitimidade  do  município  -  Jurisprudências
consolidadas no STJ  e  no STF.  Rejeição.  A União,  os  Estados-
membros  e  os  Municípios  são  responsáveis  solidários  no  que
pertine à  proteção e  ao desenvolvimento  do direito  da saúde.
Assim,  ainda  que  determinado  medicamento  ou  serviço  seja
prestado por  uma das  entidades federativas,  ou  instituições a
elas vinculadas, nada impede que as outras sejam demandadas,
de modo que qualquer delas União, Estados e Municípios têm,
igualmente,  legitimidade,  individual  ou  conjunta,  para  figurar
no pólo passivo em causas que versem sobre o fornecimento de
medicamentos.  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSSUAL  CIVIL.
Apelação  cível  e  Reexame necessário  -  Ação  de  obrigação  de
fazer.  1.  Fornecimento  de  medicamento  para  tratamento  de
saúde. Enfermidade devidamente comprovada. Direito à vida e
à saúde.  Art.  196 da CF.  Norma de eficácia  plena e  imediata.
Jurisprudências consolidadas no Superior  Tribunal  de Justiça e
neste Tribunal  de Justiça. Manutenção da decisão. Seguimento
negado.  Em  uma  interpretação  mais  apressada,  poder-se-ia
concluir  que o art. 196 da CF seria norma de eficácia limitada
programática,  indicando um projeto que, em um dia aleatório,
seria  alcançado.  Ocorre  que  o  Estado  (“lato  sensu”)  deve,
efetivamente, proporcionar a prevenção de doenças, bem como
oferecer  os  meios  necessários  para  que  os  cidadãos  possam
restabelecer sua saúde. - É inconcebível que entes públicos se
esquivem  de  fornecer  meios  e  instrumentos  necessários  à
sobrevivência  de  enfermo,  em  virtude  de  sua  obrigação
constitucional  em  realizar  cirurgias  necessárias  às  pessoas
enfermas  e  carentes,  as  quais  não  possuem  capacidade
financeira de comprá-los.  -  Se é certo que o Estado não pode
ser  compelido  a  fazer  algo  além  do  possível  (reserva  do
possível),  é  igualmente  correto  que  ele  deve,  ao  menos,
garantir  o  núcleo  mínimo  existencial  a  cada  indivíduo,
sobrelevando-se, destarte, a dignidade da pessoa humana (art.
1º, III, da CF).10 

9 Processo n. 0000333-24.2010.815.0481, Relator: Des. JOSE RICARDO PORTO, Primeira Câmara Cível, julgado
em 19-02-2015. 
10 Processo  nº  001.2011.020649-5/001,  Relator:  Des.  ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  Segunda  Câmara  Cível,

Julgado em 02-05-2013. 
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Da análise do teor da decisão objurgada é possível concluir
que  foi  lançada  em  harmonia  com  decisões  pacíficas  deste  e  de
outros  tribunais,  bem como de Cortes  Superiores,  não merecendo,
portanto, qualquer retoque.

Destarte, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA 
                            Relator
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