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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA DO  MUNICÍPIO
DE  CAMPINA  GRANDE.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DE  TODOS  OS  ENTES  FEDERADOS.
PRECEDENTES. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. 

“  (..)  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  pólo  passivo  de  demanda
que  objetiva  a  garantia  do  acesso  à  medicação  para
pessoas desprovidas de recursos financeiros. (…)” 1

REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
PACIENTE  IDOSA.  DIREITO  À  SAÚDE.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DE  TODOS.  DEVER  DA  FAZENDA
PÚBLICA DE DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO MÉDICO
PLEITEADO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. 

- Os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão
as regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código de
Processo  Civil  de  1973,  porquanto  a  irresignação  foi
interposta em face de decisão publicada antes da vigência
do novo CPC.

- “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem  ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.”
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(Enunciado  Administrativo  nº  02  do  Superior  Tribunal  de
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 Justiça).

É  dever  do  Estado  prover  as  despesas  com  os
medicamentos e tratamentos médicos de pessoa que não
possui condições de arcar com os valores sem se privar dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e da família. 

“Art. 5º - 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).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR  E
DESPROVER O REEXAME NECESSÁRIO. 

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário de sentença (fls. 56/64), proferida pelo juízo

da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, que julgou procedente o

pedido  formulado  na  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  interposta  por Geni  Medeiros  de

Araújo.

A autora aforou a demanda a fim de obter a realização do procedimento

cirúrgico denominado “angioplastia para salvamento”, em caráter de urgência, uma vez

que está acometida de “lesão trófica em perna esquerda”, conforme laudos acostados aos

autos e não pode arcar com a sua efetuação. 

Concessão da medida antecipatória às fls. 23/26. 

Na decisão combatida, o Juiz de Direito julgou procedente o pleito autoral,

reconhecendo a necessidade e o direito da promovente em receber a disponibilização da

cirurgia pleiteada, impondo que o Município  de Campina Grande a forneça, ratificando os

termos da medida liminar antes concedida. 

Ademais, condenou a parte promovida em custas processuais e honorários

advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º,

do CPC. Ao final, o magistrado determinou a remessa necessária dos autos a esta Corte. 

Des. José Ricardo Porto
3



RN. 0025645-49.2013.815.0011

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de fls. 66. 

Instada  a manifestar-se, às fls. 73/75, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da remessa oficial. 

É o breve relatório. 

VOTO

Preliminar

Da ilegitimidade passiva do Município de Campina Grande

Como questão prévia, em sede de contestação, argumenta a Edilidade a sua

ilegitimidade  passiva  para  a  compor  a  lide,  eis  que  caberia  ao  gestor  estadual  a

competência  pelo  fornecimento  de  medicamentos  excepcionais,  segundo  previsão  da

Portaria nº. 2.577/GM, do Ministério da Saúde, o que é o caso dos autos, razão pela qual

pede a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código

de Processo Civil. 

Vê-se não assistir razão o promovido. 

Pois bem. Observando a organização constitucional com relação ao direito à

saúde, constata-se que foi estabelecida uma obrigação solidária entre os Entes Políticos,

no sentido de assegurar a efetivação das ações e serviços de assistência médica. Nesse

sentido, retira-se do § 2º, do art. 198, da Constituição Federal o dever de cada Poder

Federativo de aplicar um percentual mínimo de recursos nas ações e serviços públicos

nessa área.

Deste modo, e observando a redação do art. 196, da Carta Maior, vislumbra-

se  que  a  saúde é  direito  dos  cidadãos  e  dever  do  Estado,  em todas  as  esferas  de

governo,  tendo  por  incumbência  a  elaboração  de  políticas  públicas  voltadas  a  sua

promoção e preservação.

Des. José Ricardo Porto
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Reiteradamente  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem  entendendo  nessa

mesma esteira:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
FORNECIMENTO  DE  REMÉDIO.  DIREITO  À  VIDA  E  À
SAÚDE.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERATIVOS.1.  Conforme  orientação  firma  na  QO  no
REsp 1.002.932/SP,  a  Primeira  Seção  do Superior  Tribunal
de  Justiça  não  precisa  paralisar  a  análise  de  matéria  que
vem sendo enfrentada pelo  Supremo Tribunal  Federal,  com
repercussão geral. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte
Superior  no  sentido  de  que  não  cabem  embargos  de
declaração para  que o  STJ enfrente  matéria  constitucional,
ainda  que  para  fins  de  prequestionamento,  sob  pena  de
usurpação  da  competência  do  Supremo  Tribunal  Federal.
Precedentes.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 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. Agravo regimental não provido.2

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL.  ART.  544  DO  CPC.  RECURSO  ESPECIAL.
SUS.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  NECESSÁRIOS
PARA  O  TRATAMENTO  DE  ANGIOPLASTIA  BILATERAL.
ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER
DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS.
PREENCHIMENTO.  REEXAME  PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  07/STJ.(...)4.  O  Estado,  o
Distrito  Federal  e  o  Município  são  partes  legítimas  para
figurar  no  pólo passivo nas  demandas cuja  pretensão é  o
fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de
pessoa  carente,  podendo a  ação ser  proposta  em face  de
quaisquer deles.
Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006
p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207;
REsp 656979 / RS, DJ 07.03.2005.3

Assim,  se  a  União,  os  Estados  e  os  Municípios  são  solidariamente

2

 STJ - AgRg no Ag 907820/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/04/2010, DJe 05/05/2010.
3 STJ - AgRg no Ag 1044354 / RS. Rel. Ministro Luiz Fux. J. Em 14/10/2008.
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responsáveis pelo fornecimento de medicamentos às pessoas carentes, segundo disposto

na Lei n. 8.080/1990 e na nossa Carta Magna, em seu art. 196, tem-se que o autor pode

exigir de qualquer um deles o cumprimento da obrigação. 

Nesse  diapasão,  vê-se  que  a  Edilidade  recorrente  pode  figurar,

isoladamente, no polo passivo da demanda. 

Portanto, rejeito a preliminar arguida. 

Mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o promovente, através desta lide, busca

a tutela jurisdicional para garantir a efetividade de direitos fundamentais do ser humano,

sendo estes a saúde e a vida. A Constituição Federal  ao dispor  a respeito da saúde

estabelece o seguinte:

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.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,  sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser  feita  diretamente  ou  através  de  terceiros  e,  também,  por
pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede  regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um  sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I  -  descentralização,  com  direção  única  em  cada  esfera  de
governo;

II  -  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Observando o conteúdo da documentação acostada aos autos, percebe-se

que  a  autora  necessita  do  procedimento  cirúrgico  denominado  “angioplastia  para

salvamento”, em caráter de urgência, uma vez que está acometida de “lesão trófica em

Des. José Ricardo Porto
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perna esquerda”,  conforme laudos acostados aos autos e não pode arcar com a sua

efetuação,  não  podendo  arcar  com  os  custos  de  sua  obtenção,  devendo  a  fazenda

pública disponibilizá-lo.  

Acerca  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  o  seu

entendimento jurisprudencial da seguinte forma:

RECURSO  ESPECIAL.  SUS.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PACIENTE  COM  MIASTENIA  GRAVIS.
DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  DEVER  DO  ESTADO.
COMINAÇÃO  DE  MULTA DIÁRIA.  ASTREINTES.  INCIDÊNCIA
DO  MEIO  DE  COERÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA HUMANA.
1.  Ação  objetivando  a  condenação  da  entidade  pública  ao
fornecimento  gratuito  dos  medicamentos  necessários  ao
tratamento de “miastenia gravis”.
2.  O  Sistema  Único  de  Saúde-SUS  visa  a  integralidade  da
assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender
aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de
modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou
de  um  grupo  por  determinada  moléstia,  necessitando  de
determinado  medicamento  para  debelá-la,  este  deve  ser
fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia
à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua
pretensão  posto  legítima  e  constitucionalmente  garantida,  uma
vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A
saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado.
(...)
8.  À  luz  do  Princípio  da  Dignidade  da  Pessoa  Humana,  valor
erigido  com  um  dos  fundamentos  da  República,  impõe-se  a
concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade
da regra constitucional que consagra o direito à saúde.
 Agravo Regimental desprovido.4

Esta Casa de Justiça, em caso análogo, já decidiu:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Doença  grave.  Necessidade  de
medicamento. Dever do Estado. Concessão da ordem. Remessa
Oficial e Apelação Cível. Prova acerca da doença. Ausência de
prova em contrário.  Desprovimento dos recursos.  Tem direito a
receber  medicamento,  gratuitamente  fornecido  pelo  Estado,  o
paciente carecedor de recursos financeiros, conforme preceitua o

4(AgRg no REsp 950.725/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.05.2008, DJ 18.06.2008 p. 1)
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artigo 196 da Constituição Federal.5  

Dessa forma, os argumentos do apelante não podem ser acatados, posto

que está em jogo valor muito superior a questões orçamentárias, administrativas, ou de

lacuna legislativa, devendo ser assegurado ao cidadão o exercício efetivo de um direito

constitucionalmente garantido.

Destarte,  por  tudo  que  foi  exposto,  rejeito  a  preliminar  arguida  e

DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

 É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de maio
2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/06
J/14(r)

5(Nº  do  Processo:001.2004.021540-0/001,  Relator:  DES.  ANTONIO  DE  PADUA  LIMA  MONTENEGRO,  Ano:  2006,  Data
Julgamento: 21/2/2006, Data de Publicação: 25/2/2006, Natureza: APELACAO CIVEL E REMESSA DE OFICIO, Órgão Julgador:
4ª Câmara Cível, Origem: Campina Grande).
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