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ACÓRDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0061245-44.2014.815.2001.
ORIGEM: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
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PROCURADOR: Tadeu Almeida Guedes.
APELADO: Marília Marques de Macedo Silva.
DEFENSOR: Terezinha Alves Andrade de Moura.

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. REALIZAÇÃO  DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA FINS DE
CUSTEIO  DE  TRATAMENTO,  EXAMES  E  DE  MEDICAMENTOS.
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  196,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPB. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO
DE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO POR
OUTRO  DISPONIBILIZADO  PELO  ESTADO,  E  DE  QUE  REFERIDO
TRATAMENTO  FOI  PRESCRITO  POR  MÉDICO  PARTICULAR.
CONSTATAÇÃO  DO  QUADRO  CLÍNICO  DO  PACIENTE  E  DO
TRATAMENTO  REALIZADA  POR  PROFISSIONAL  DO  SUS.  DEVER  DO
ENTE  ESTATAL  DE  GARANTIR,  MEDIANTE  A  IMPLANTAÇÃO  DE
POLÍTICAS  SOCIAIS  E  ECONÔMICAS  O  ACESSO  UNIVERSAL  E
IGUALITÁRIO  À  SAÚDE,  BEM  COMO  OS  SERVIÇOS  E  MEDIDAS
NECESSÁRIOS À SUA  PROMOÇÃO,  PROTEÇÃO E  RECUPERAÇÃO  (CF,
ART.  196).  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DO  STF. MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  E  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

1. “O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária
dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no
polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos”. (AgRg no REsp
1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/12/2014, DJe 10/12/2014)

2.  É  dever  inafastável  do  Estado  (gênero)  o  fornecimento  de  medicamentos,
materiais,  cirurgias e  tratamentos indispensáveis  ao tratamento de doença grave,
ainda que não façam parte da lista fornecida pelo SUS.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária  e  à  Apelação  Cível  n.º  0061245-44.2014.815.2001,  na  Ação  de
Obrigação de Fazer, em que figuram como Apelante o Estado da Paraíba e como
Apelada Marília Marques de Macedo Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator, em conhecer  da  Remessa  Necessária  e  da
Apelação, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhes provimento.



VOTO.

O Estado da Paraíba  interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer em face dele ajuizada por Marília Marques
de Macedo Silva, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
julgou procedente o pedido, confirmando a Tutela Antecipatória deferida à f. 32,
condenando-o na obrigação de fazer consubstanciada na realização de procedimento
cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado do joelho esquerdo da Apelada com
material  específico e em hospital  da Rede Pública,  conforme prescrição médica,
submetendo o feito ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Em suas razões, f. 79/87, repisou a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no
mérito,  alegou  a  possibilidade  de  substituição  do  tratamento  médico  por  outro
disponibilizado pela Rede Pública Estadual de Saúde, bem como a necessidade de
comprovação da eficácia do tratamento prescrito unicamente por médico particular,
pugnando,  ao  final,  pelo  acolhimento  da  preliminar  ou,  subsidiariamente,  o
provimento do Apelo e a improcedência do pedido.

Contrarrazoando, f. 108/110, a Apelada requereu o desprovimento do Apelo
e a manutenção incólume da Sentença.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do Código de Processo
Civil.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da  Apelação  e  da
Remessa Necessária, analisando-as conjuntamente.

 A responsabilidade entre os entes públicos para fins de custeio de tratamento,
exames e de medicamentos é solidária, nos termos do art. 196, da Constituição Federal,
tendo legitimidade a  União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para
figurarem no polo passivo da demanda, consoante tem decidido o Superior Tribunal de



Justiça1 e  os  Órgãos  Fracionários  deste  TJPB2,  pelo  que  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva do Estado.

O entendimento  jurisprudencial  remansoso  do  STJ3 é  no  sentido  de  que
“Consoante  expressa  determinação  constitucional,  é  dever  do  Estado  garantir,
mediante  a  implantação de  políticas  sociais  e  econômicas,  o  acesso  universal  e
igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção,
proteção e recuperação (CF/88, art. 196)”, e de que “não podem os direitos sociais
ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância
que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma
distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido

1 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  SUPLEMENTO  ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade
de interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária do Estado agravante foi
firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90.2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados
precedentes,  tem  decidido  que  o  funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  é  de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade
para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp  1495120/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014)

2 APELAÇÃO E RECURSO OFICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A TRATAMENTO DE SAÚDE. DEVER DO PODER
PÚBLICO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  REJEIÇÃO  DA  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA DO OBJETO. PRODUTO FORNECIDO POR FORÇA DE
LIMINAR.  USO  CONTÍNUO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  TUTELA  DO  DIREITO  À  VIDA  E  À
SAÚDE. VALOR MAIOR. CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA
PÚBLICA.  SÚMULA  Nº  421,  DO  STJ.  POSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  DO
MEDICAMENTO POR OUTRO COM IGUAL PRINCÍPIO ATIVO. PROVIMENTO PARCIAL
DO  RECURSO  OFICIAL.  REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES  E  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO.  “[... ] 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. ” Não há razão para obstar a substituição do medicamento
indicado por outro com igual princípio ativo e dosagem. “STJ. SÚMULA Nº 421: os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público  à  qual  pertença”.  Em  não  sendo  este  o  caso,  não  há  que  se  falar  em  impedimento  à
condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. (TJPB; Ap-RN 0034967-
11.2011.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB
08/09/2016; Pág. 17)

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PRELIMINARES.  ILEGITIMI-DADES
ATIVA  E  PASSIVA.  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  TEM  LEGITIMIDADE  PARA  PROPOR
DEMANDAS NA DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. A SAÚDE É UM
DIREITO DE TODOS E UM DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS DEMAIS ENTES NO POLO
PASSIVO. MEDIDA INÚTIL E PROTELATÓRIA. PRECEDENTE DO STF.  REJEIÇÃO. É o
ministério público parte legítima para ajuizar ação civil pública com o objetivo de compelir edilidade
municipal a fornecer medicamento indispensável à saúde de pessoa individualmente considerada, tal
qual se observa na espécie vertente.  As ações e serviços públicos de saúde competem, de forma
solidária, à união, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, não havendo que se falar



com  o  escopo  de  garantia  dos  direitos  fundamentais,  pudesse  ser  utilizado
justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente importantes. 2.
Tratando-se  de  direito  essencial,  incluso  no  conceito  de  mínimo  existencial,
inexistirá  empecilho  jurídico  para  que  o  Judiciário  estabeleça  a  inclusão  de
determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente
quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal”4.

A alegação feita pelo Apelante da necessidade de comprovação da eficácia
do procedimento  cirúrgico,  tendo em vista  que  foi  prescrito  exclusivamente  por
médico, demonstra-se descabida, uma vez que a doença que acomete o paciente  e o

em ilegitimidade passiva de quaisquer desse entes federados, os quais, por força do artigo 196
da Constituição Federal, têm o dever de zelar pela saúde pública mediante ações de proteção e
recuperação.  De  acordo  com  o  Supremo  Tribunal  Federal,  inexiste  litisconsórcio  passivo
necessário com os demais entes federados, porquanto enseja medida protelatória e inútil, além
de causar atraso na resolução do processo. Mérito.  Realização de procedimento cirúrgico em
paciente necessitada. Imprescindibilidade demonstrada. Risco de perda da visão do olho esquerdo.
Primazia da dignidade da pessoa humana sobre princípios de direito financeiro e administrativo.
Procedimento incluído no rol do SUS. Desnecessidade de sujeição a outro tratamento. Possiblidade
de prejuízo a saúde da necessitada. Receituário médico suficiente para comprovação da moléstia e
necessidade da cirurgia. Manutenção do decisum combatido. Desprovimento. O direito fundamental
à saúde, uma vez manifestada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico essencial ao
tratamento  médico,  não  pode  ser  obstado  por  alegações  administrativas  que  indevidamente
restringem a garantia constitucional à vida. Constatada a imperiosa necessidade do custeio do ato
cirúrgico  para  paciente  que  não  pode  com  ele  arcar,  bem  como  a  responsabilidade  do  ente
demandado em sua prestação, não há argumentos capazes de retirar da substituída o direito de buscar
do  poder  público  a  concretização  da  garantia  do  acesso  à  saúde,  em  consonância  com  o  que
prescreve o artigo 196 da Carta Magna. A proteção constitucional à vida e à saúde, como valores
corolários da dignidade da pessoa humana, impõe sua primazia sobre princípios de direito financeiro
(questão  orçamentária,  por  exemplo)  e  administrativo.  Nessa  seara,  inaplicável  inclusive  a
justificativa  da  reserva  do  possível.  No  que  se  refere  à  inexistência  de  indicação  de  outro
procedimento cirúrgico adequado ao tratamento da moléstia,  entendo não merece prosperar.  Isso
porque o magistrado de primeiro grau já verificou a abrangência do procedimento indicado na tabela
do SUS, o que denota a desnecessidade de sujeição da paciente a outro tratamento, sob pena de
acarretar possíveis prejuízos à saúde da necessitada. A solicitação médica colacionada aos autos é
suficiente para a comprovação da enfermidade em tela e necessidade da realização do procedimento
cirúrgico. (TJPB; RN 0003098-70.2011.815.0371; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 13/06/2016; Pág. 14)

3 PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO
ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação constitucional, é dever
do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e
igualitário  à  saúde,  bem  como  os  serviços  e  medidas  necessários  à  sua  promoção,  proteção  e
recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão
de medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de
medicação  a  portador  de  moléstia  gravíssima,  se  comprovada  a  respectiva  necessidade  e
receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela
antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas o
cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível
a alegação de que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos.
4. Agravo Regimental não provido (STJ, AgRg na STA 83/MG, Rel. Min. Edson Vidigal, Corte
Especial, julgado em 25/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 172).

4 ADMINISTRATIVO.  CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE
EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER
PÚBLICO.  NÃO  OPONIBILIDADE  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL  AO  MÍNIMO
EXISTENCIAL. NÃO HÁ OFENSA À SÚMULA 126/STJ. 1. Não podem os direitos sociais ficar
condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue
como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da



tratamento necessário foram realizados por Médico vinculado ao SUS – Sistema
Único da Saúde, consoante se infere dos documentos de f. 09/14. 

O  argumento  de  possibilidade  de  substituição  do  tratamento  médico  é
insubsistente,  tendo em vista  que  o caso se trata  de  realização de  procedimento
cirúrgico, cuja necessidade foi afirmada e prescrita por profissional da área médica,
não sendo o caso simplesmente de fornecimento de medicamento, hipótese em que
surgiria a possibilidade de substituição do fármaco por genérico ou similar.

A Autora,  de  acordo  com os  referidos  Laudos  Médicos,  é  portadora  de
Entorse e Distensão no Ligamento Cruzado do Joelho Esquerdo – CID S 83.5,
necessitando de que seja submetida a cirurgia de reconstrução do ligamento.

Trata-se de pessoa que alega não possuir condições financeiras para realizar a
cirurgia prescrita, pelo que diante da negativa do Estado em realizá-la, demonstra-se
cabível  a  intervenção  do judiciário  para  garantia  do  direito  fundamental  por  ela
perseguido, embasado nas argumentações fáticas e jurídicas acima expendidas.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária e a Apelação, rejeitada a
preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito, nego-lhes provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o Exmo.  Des.  João Alves da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais,
pudesse  ser  utilizado  justamente  como  óbice  à  realização  dos  direitos  sociais,  igualmente
importantes. 2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá
empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos
planos  orçamentários  do  ente  político,  mormente  quando  não  houver  comprovação  objetiva  da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há impedimento jurídico para
que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o Município,
tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "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" (REsp
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 4. Apesar de o acórdão ter
fundamento  constitucional,  o  recorrido  interpôs  corretamente  o  Recurso  Extraordinário  para
impugnar  tal  matéria.  Portanto,  não  há  falar  em  incidência  da  Súmula  126/STF.  5.  Agravo
Regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 06/12/2013).


