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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão 
Remessa e Apelação Cível – nº. 0113710-98.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Recorrente/Apelante: Estado  da  Paraíba,  rep.  por  sua  Procuradora,
Daniele Cristina C. T. de Albuquerque.

Recorrido/Apelado: Rita da Silva Anselmo. -  Adv.: Bruna de Freitas
Mathieson e Outros.

Remetente: Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital.

EMENTA: REMESSA  NECESSÁRIA/APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA  -
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– PRELIMINARES -  ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD  CAUSAM –  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS  –
POSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO
DE  DEFESA –  PRESCRIÇÃO  MÉDICA  -
INOCORRÊNCIA  -  REJEIÇÃO  -  MÉRITO  –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – ART. 196 DA CF
–  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  -  NEGADO
PROVIMENTO À  REMESSA
NECESSÁRIA/APELAÇÃO. 
- É o entendimento consolidado no Supremo
Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que  o
tratamento  médico  adequado  aos
necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária
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dos entes federados.
-  É  dever  constitucional  do  Poder  Público
garantir saúde aos cidadãos, fornecendo-lhes
os medicamentos e tratamentos necessários,
nos  termos  do  art.  196  da  Constituição
Federal.
-  Em  se  tratando  de  receituários  e  laudos
obtidos  junto  a  médico,  mesmo  que  não
conveniado  à  rede  pública,  não  afastam  as
presunções de veracidade e fé pública deles
inerentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares. No mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo e à
remessa.

RELATÓRIO

Trata-se  de remessa  necessária/apelação  cível
interposta pelo Estado da Paraíba contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação
Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada
por Rita da Silva Anselmo.

Do  histórico  processual,  verifica-se  que  a  apelada
necessita  realizar  um  procedimento  cirúrgico  denominado  de
“Parotidectomia total”, em razão de ser portadora de Tumor de Parótida
Direita (CID 10 D11), não possuindo recursos financeiros para custeá-lo. 

Na sentença, o magistrado  a quo julgou procedente o
pedido exordial, confirmando a tutela antecipada, condenando o Estado a
realizar o procedimento cirúrgico necessário para o tratamento requerido.
Condenou,  ainda,  o apelante ao pagamento de honorários  advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
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Nas razões recursais, o apelante alegou, a ilegitimidade
passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, com esteio
na recente modificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
atribuindo a responsabilidade ao Município de João Pessoa.

No mérito, defendeu a possibilidade de substituição do
tratamento médico pleiteado por outro indicado por junta médica do SUS,
ou, subsidiariamente, pelo Juízo.  

Por fim, requereu o provimento da remessa
necessária/apelação, para reformar a sentença, julgando improcedente o
pedido contido na exordial.

Contrarrazões não ofertadas pela apelada, conforme a
certidão constante à fl. 110.

Às  fls.  114/117v,  o  Desembargador  José  Aurélio  da
Cruz proferiu decisão monocrática negando provimento à apelação e à
remessa necessária, mantendo a sentença incólume.

Insatisfeito, o Estado da Paraíba interpôs agravo interno
alegando a impossibilidade de julgamento monocrático da lide, uma vez
que  o  caso  em  tela  não  se  amolda  a  nenhuma  das  hipóteses  que
autorizam o julgamento singular  pelo  relator,  previstas  no art.  932 do
Código de Processo Civil. 

Às fls. 132/134, em decisão fundamentada, foi exercido
o juízo de retratação, reformando a decisão monocrática, para torná-la
sem efeito.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 137/141),
opinando pela rejeição das prejudiciais de mérito arguidas e, no mérito,
pelo desprovimento da remessa necessária e da apelação.

É o relatório.
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V O T O 

Das Preliminares

Da ilegitimidade passiva ad causam

O  Estado  da  Paraíba  suscitou  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda,
com esteio na recente modificação da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.

No entanto, a sentença está em consonância com o que
tem decidido o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento
médico  adequado  aos  necessitados  se  insere  no  rol  dos  deveres  do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. Veja-
se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DI-
REITO  À  SAÚDE.  AGRAVO  REGIMENTAL
EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  MEDI-
CAMENTO.  FORNECIMENTO.  OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA.  ENTES  FEDERATIVOS.  PRE-
CEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o
fornecimento gratuito de tratamentos e medi-
camentos necessários à saúde de pessoas hi-
possuficientes é obrigação solidária de todos
os  entes  federativos,  podendo  ser  pleiteado
de qualquer deles, União, Estados, Distrito Fe-
deral ou Municípios (Tema 793). 2. Agravo a
que  se  nega  provimento.  (RE  892590  AgR-
segundo,  Relator(a):  Min.  Roberto  Barroso,
Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, Pro-
cesso Eletrônico DJe-209 Divulg  29-09-2016
Public 30-09-2016) 
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EMENTA:  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  PRELIMINAR  DE
REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.  ÔNUS  DO  RECORRENTE.
DIREITO  À  SAÚDE.  DETERMINAÇÃO  DE
PRESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO
CIRÚRGICO.  OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.
INOCORRÊNCIA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  ENTRE  OS  ENTES
FEDERADOS.  JURISPRUDÊNCIA
REAFIRMADA  SOB  A  SISTEMÁTICA  DA
REPERCUSSÃO  GERAL  NO  JULGAMENTO
DO  RE  855.178  -  RG  (REL.  MIN.  LUIZ
FUX, TEMA 793). AGRAVO REGIMENTAL A
QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO. (STF;  RE
848083; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Za-
vascki;  Julg.  17/03/2015;  DJE  06/04/2015;
Pág. 49)  

É  o  entendimento também do Superior  Tribunal  de
Justiça:

EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL  E
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO  ART.
535 DO  CPC/73.  NÃO  OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL  DO
ACÓRDÃO.  COMPETÊNCIA  DO  STF.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE  (SUS).
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTES  FEDERATIVOS.  SÚMULA
568/STF. PERÍCIA MÉDICA FAVORÁVEL
AO USO DO MEDICAMENTO. PREMISSAS
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DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  REEXAME
DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO
CONHECIDO.  RECURSO  ESPECIAL
IMPROVIDO. (Agravo em Recurso Especial
nº  889.168/PR  (2016/0098461-2),  2ª
Turma  do  STJ,  Rel.  Humberto  Martins.  j.
27.04.2016, DJe 29.04.2016). 

Vê-se, portanto, que a obrigação de suportar o ônus de
garantir o acesso ao procedimento cirúrgico para tratamento de problema
de  saúde  aos  menos  favorecidos  é  solidária  da  União,  Estados  e
Municípios, podendo figurar no polo passivo da lide qualquer deles.

É  o  entendimento  também  dos  nossos  Tribunais
pátrios, veja-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSU-
AL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECES-
SÁRIO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO
CIRÚRGICO PELO PODER PÚBLICO. PRE-
LIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEI-
TADAS.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS.  PRECEDENTES.
STF E STJ. LAUDO MÉDICO QUE COMPRO-
VA A NECESSIDADE DE CIRURGIA. SEN-
TENÇA  MANTIDA  PARA  QUE  O  ESTADO
REALIZE  A  CIRURGIA  OU  PROCEDA  AO
CUSTEIO DO REFERIDO PROCEDIMENTO
EM  HOSPITAL  PARTICULAR,  SE  NÃO
HOUVER CONDIÇÕES NA REDE PÚBLICA.
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  CONHE-
CIDO E IMPROVIDO.  1. Trata-se de apela-
ção  e  de  reexame  necessário,  interpostos
para  desconstituir  sentença  prolatada  pelo
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MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Morada
Nova, que deferiu o pedido autoral de realiza-
ção de cirurgia  bucomaxilofacial  e  de trans-
porte até o atendimento médico de que ne-
cessita a parte autora. 2 Quanto à preliminar
de ilegitimidade passiva, as jurisprudências do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tri-
bunal  de  Justiça  são  uníssonas  em  afirmar
que os entes federados (União, Estados, Mu-
nicípios e Distrito Federal) respondem solida-
riamente pelo fornecimento de medicamentos
e insumos necessários para a manutenção da
saúde de paciente que não possuir condições
financeiras  para  adquiri-los,  sendo  a  saúde
pública uma obrigação do Poder Público, inde-
pendente da esfera institucional de sua atua-
ção no plano da organização federativa. 2. No
mérito, da minuciosa análise das provas dos
presentes autos, verificou-se que a apelante
apresenta deficiência anteroposterior e verti-
cal da maxila e aumento da altura facial ante-
rior,  associado a prognatismo e laterognatia
mandibular,  possuindo deficiência  mastigató-
ria, dificuldades de fonação e deficiência res-
piratória. 3. Com efeito, a ordem constitucio-
nal consagra o direito à saúde como obrigação
indeclinável  do Poder Público, "qualquer que
seja a dimensão institucional em que atue no
plano de nossa organização federativa" (STF,
RE  562383,  Min.  Celso  de  Mello,  DJ
08.10.07),  impondo-se  ao  Estado  assegurar
as condições necessárias para a sua fruição,
garantindo a integridade desse direito essen-
cial. 4. Raciocínios abstratos acerca da reser-
va do possível alegados pelo Estado do Ceará,
sem o correspondente respaldo no plano fáti-
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co  probatório,  não  se  prestam  como  argu-
mentação jurídica.  A Justiça não pode, nem
deve  construir  suas  decisões  com  base  em
conjecturas ou ilações destituídas de elemen-
tos concretos, carentes de justo motivo obje-
tivamente aferível. Sendo o princípio da reser-
va do possível aplicável apenas em situações
excepcionais e demonstrada a necessidade de
tratamento médico hospitalar, o direito à saú-
de da apelante deve prevalecer. 5. Reexame
necessário e recurso conhecidos e improvidos.
(TJCE;  APL-RN  0000027-33.2009.8.06.0128;
Sexta Câmara Cível; Relª Desª Lira Ramos de
Oliveira; DJCE 17/09/2015; Pág. 46)  

Dessa forma, rejeito a preliminar invocada pelo Estado
da Paraíba. 

Do cerceamento de defesa

Não  vinga,  igualmente,  a  preliminar  arguida  pela
apelante com relação ao cerceamento do direito de defesa, em razão de
não  lhe  ter  sido  facultada  a  possibilidade  de  nomear  médico  perito
conveniado pelo SUS para avaliação do quadro clínico da autora.

O art.  371 do Código de Processo Civil  estabelece o
seguinte:

“Art.  371.  O  juiz  apreciará  a  prova
constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão  as  razões  da  formação  de  seu
convencimento.” 
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Dessa forma, o novo Código de Processo Civil mitigou o
princípio  do  livre  convencimento  motivado,  devendo  o  magistrado
apresentar  uma  valoração  discursiva  da  prova,  justificando  seu
convencimento  acerca  da  veracidade  das  alegações,  e  indicando  os
motivos  pelos  quais  acolhe  ou  rejeita  cada  elemento  do  conjunto
probatório.

No entanto, a sentença foi proferida à luz do Código de
Processo  Civil  de  1973,  vigorando,  no  caso,  o  princípio  do  livre
convencimento  motivado,  no  qual  o  juiz  é  livre  para  formar  seu
convencimento, dando às provas produzidas, o peso que entender cabível
em cada processo.

Nesse  norte,  consoante  os  receituários  e  laudos
médicos acostados às fls. 27/41 dos presentes autos, vislumbra-se que
Rita da Silva Anselmo é portadora de Tumor de Parótida Direita (CID 10
D11),  necessitando  realizar  um procedimento  cirúrgico  denominado  de
“Parotidectomia total”.

Há, neste ponto, que se destacar que, em se tratando
de receituário obtido junto a médico, mesmo que não conveniado à rede
pública,  não  afastam  as  presunções  de  veracidade  e  fé  pública  deles
inerentes. 

Sendo assim,  entendeu o juízo que os receituários  e
laudos  médicos,  juntado  com  a  peça  de  ingresso,  foi  instrumento
probatório hábil ao deslinde do feito. 

Sendo  assim,  concluo  pela  desnecessidade  de
realização de perícia médica, e, por conseguinte, rejeito a preliminar.

Mérito

Do  histórico  processual,  verifica-se  que  a  apelada
necessita  realizar  um  procedimento  cirúrgico  denominado  de
“Parotidectomia total”, em razão de ser portadora de Tumor de Parótida
Direita (CID 10 D11), não possuindo recursos financeiros para custeá-lo. 
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O  direito  à  saúde,  embora  não  esteja  previsto
diretamente  no artigo  5º,  encontra-se  previsto  na própria  Constituição
(arts. 6º, 23, II, 24, XII, 196 e 227 todos da CF) e assume, da mesma
forma que aqueles, a feição de verdadeiro direito fundamental de segunda
geração. Sob este prisma, a saúde carrega em sua essência a necessidade
do  cidadão  em  obter  uma  conduta  ativa  do  Estado  no  sentido  de
preservar-lhe o direito maior que é o direito à vida.

Com  isto,  passa  o  cidadão  a  ostentar  um  direito
subjetivo  público  contra  o  Estado,  exigindo-lhe  a  prestação
correspondente para que lhe seja assegurado o pleno acesso aos meios
que  possibilitem o  tratamento  de  saúde,  dentro  dos  quais  se  inclui  o
direito ao tratamento mais adequado e eficaz. 

Destarte,  restando  comprovada  a  patologia,  a
necessidade do procedimento e a incapacidade financeira da apelada para
arcar  com  as  despesas  do  tratamento,  deve  o  apelante  arcar  com  o
procedimento  cirúrgico  requerido,  ante  sua  obrigação  constitucional  de
garantir o direito à saúde da população carente.

Logo, é dever constitucional do Poder Público garantir
saúde  aos  cidadãos,  fornecendo-lhes  os  medicamentos  e  tratamentos
necessários, nos termos do art. 196 da Constituição Federal:

“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  doenças  e  de  outros
agravos e ao acesso universal e igualitário
às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,
proteção e recuperação.”  

Ademais, verifica-se que a apelada anexou aos autos
documentos suficientes a comprovar  todo o alegado,  mostrando a real
necessidade da realização do procedimento cirúrgico com urgência, diante
do risco de morte, ficando tal encargo ao Estado.
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Nesse sentido:

EMENTA:  REMESSA  NECESSÁRIA  E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA.  SENTENÇA  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  DIREITO  À  VIDA  E  À
SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ÔNUS  DO  ESTADO.  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  196  DA  CF.  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA E HARMONIA DE PODERES.
INOCORRÊNCIA.  PRONUNCIAMENTO  DO
JUDICIÁRIO.  DEVER  FUNCIONAL.
APLICAÇÃO DAS LEIS. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA.  AUTONOMIA  ENTRE  OS
PODERES  MANTIDA  À  LUZ  DA  CF.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS. "É
dever  do  Poder  Público  o  fornecimento  de
medicamento de modo contínuo e gratuito aos
portadores  de  enfermidade,  nos  termos  do
art.  196  da  Carta  Magna".(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00060454220138150011,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO
DOS SANTOS, j. em 01-11-2016)

À  luz  dessas  considerações,  releva-se  indiscutível  a
responsabilidade  do  ente  público  em  fornecer  a  realização  do
procedimento  cirúrgico,  vindicado  na  petição  preambular,  devendo  ser
mantida a decisão hostilizada, ora submetida à reapreciação, em todos os
seus termos, haja vista a saúde ser um direito de todos e dever do ente
público, nos termos dos arts. 6º e 196, da Constituição da República. 
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Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares e
NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de agosto de 2017.
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