
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001001-46.2015.815.0181.
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Guarabira. 
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Paulo Renato Guedes Bezerra.
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba. 

EMENTA:  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CUSTEIO  DE  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO
E DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  PÚBLICOS.  PRESCINDIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  DEMONSTRAÇÃO  DO  QUADRO  CLÍNICO  E  DA
NECESSIDADE  DA  CIRURGIA  PLEITEADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
SUBSTITUIÇÃO  DO  TRATAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  COOPERAÇÃO.  DEVER  DO  ESTADO  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).  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NÃO
PROVIMENTO.

1. “O acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, consolidada
sob  o  rito  dos  recursos  repetitivos  -  art.  543-C  do  CPC/73  -,  por  ocasião  do
julgamento do REsp 1.203.244/SC, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN
(DJe de 17/06/2014), no sentido de que "o chamamento ao processo da União com
base  no  art.  77,  III,  do  CPC,  nas  demandas  propostas  contra  os  demais  entes
federativos  responsáveis  para  o  fornecimento  de  medicamentos  ou  prestação  de
serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil
à  garantia  fundamental  do  cidadão  à  saúde.”  (AgInt  no  REsp  1612893/PI,  Rel.
Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/10/2016, DJe 04/11/2016)

2. É dever inafastável do Estado (gênero) o fornecimento de medicamentos, materi-
ais, cirurgias e tratamentos indispensáveis ao tratamento de doença grave devida-
mente demonstrada.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0001001-46.2015.815.0181, em que figuram como Apelante  Estado da
Paraíba e como Apelado o Ministério Público do Estado da Paraíba.

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  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

O Estado da Paraíba interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo



Juízo da 5ª  Vara da Comarca de Guarabira, f. 105/108v,  nos autos da Ação Civil
Pública  ajuizada  em  seu  desfavor  pelo  Ministério  Público  da  Paraíba,  em
substituição processual a Manuel Miliano do Nascimento, que julgou procedente
o pedido, confirmando  a  tutela  antecipadamente  deferida,  condenando-o  ao
fornecimento  do  material  necessário  à  realização  do  procedimento  cirúrgico  de
Angioplastia  para  tratamento  de  doença  arterial  oclusiva  do  território  femoral,
poplíteo e fibular do membro inferior direito.

Em suas razões,  f.  126/135, arguiu  preliminarmente  o  chamamento  ao
processo  da  União  e  do  Município  de  Guarabira,  ao  argumento  de  que  a
solidariedade dos Entes Federados em garantir o direito à saúde autoriza a referida
intervenção de terceiros.

No mérito, alegou a possibilidade de substituição do procedimento por outro
disponibilizado  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  e  a  necessidade  de  aplicação  do
princípio da cooperação, requerendo, ao final, o provimento do Apelo para que seja
julgado improcedente o pedido.

Nas  Contrarrazões,  f.  143/152,  o  Parquet requereu  o  desprovimento  do
Apelo, aduzindo que restou demonstrado nos autos o quadro clínico do Apelado e o
tratamento adequado para a enfermidade do Representado.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  162/167,  opinando  pela
manutenção da  Sentença,  por  entender  que  a  realização  de  cirurgia  necessária  à
manutenção da saúde de cidadão é dever do Estado em sentido amplo. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em
se tratando de Ação que objetiva a garantia do direito fundamental à saúde, qualquer
dos  Entes  da  Federação  poderão  figurar  no  polo  passivo  da  lide,  restando
prescindível  o  chamamento  ao  processo  dos  demais,  por  ser  obstáculo  inútil  ao
rápido e efetivo cumprimento da obrigação estatal1, pelo que rejeito a preliminar

1 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO
ESPECIAL.  DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE
SEGURANÇA. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS
DEMAIS  ENTES  FEDERATIVOS.  ART.  77,  III,  DO  CPC.  DESNECESSIDADE.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.  DIREITO  LÍQUIDO  E
CERTO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.  REEXAME.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 23/08/2016,
contra decisão publicada em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara Recurso Especial interposto contra
acórdão  publicado  na  vigência  do  CPC/73.  II.  Na  origem,  trata-se  de  Mandado  de  Segurança,
impetrado pela parte ora agravada, em face do Estado do Piauí, alegando que é portadora de câncer de
pele (melanoma), necessitando fazer uso do medicamento YERVOY 200mg. O Tribunal de origem,
reconhecendo a presença de direito líquido e certo, concedeu a segurança pleiteada. III.  O acórdão
está  em  conformidade  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  consolidada  sob  o  rito  dos  recursos
repetitivos - art. 543-C do CPC/73 -, por ocasião do julgamento do REsp 1.203.244/SC, de relatoria
do Ministro  HERMAN BENJAMIN (DJe de 17/06/2014),  no sentido de que  "o chamamento ao
processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes
federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde,
não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à
saúde". IV. Conforme a 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 destas
entidades  tem legitimidade  ad  causam para  figurar  no  polo  passivo  de  demanda  que  objetiva  a



de chamamento ao processo da União e do Município de Guarabira.

Passo ao mérito.

O  Receituário  de  f.  23  e  o  Relatório  Médico  de  f.  28  atestam  que  o
Representado é portador de doença arterial oclusiva do território femoral, poplíteo e
fibular do membro inferior direito,  sendo necessário submeter-se a procedimento
cirúrgico de Angioplastia para a revascularização da região. 

Trata-se de pessoa com idade avançada,  substituída  processualmente pelo
Parquet,  que  alega não possuir  condições  financeiras  para custear  o  material  da
cirurgia prescrita, pelo que, diante da negativa do Estado em custeá-lo, demonstra-se
cabível  a  intervenção do Judiciário  para  garantia  do direito  fundamental  por  ele
perseguido, positivado no art. 196, da Constituição Federal2.

Os  pedidos  de  substituição  do  tratamento  médico  e  de  observância  do
Princípio da Cooperação entre as partes são insubsistentes, tendo em vista que 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. 

Posto isso, conhecida a Apelação e  rejeitada a preliminar, no mérito,
nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 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

garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (STJ, AgRg no
REsp  1.225.222/RR,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  de
05/12/2013). V. A aferição da alegada inadequação da via eleita, ante a inexistência de direito líquido
e certo para a concessão da segurança, por ausência de prova pré-constituída, demanda - ao contrário
do que ora se alega - a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de
provas, inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. No mesmo sentido, em caso
análogo:  STJ,  AgRg  no  AgRg  no  AREsp  614.091/RO,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  DJe  de  23/03/2015.  VI.  Agravo  interno  improvido.  (AgInt  no  REsp
1612893/PI,  Rel.  Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/10/2016, DJe 04/11/2016)

2 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. 


