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DECISÃO MONOCRÁTICA

PRELIMINAR -  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE 
AGIR.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE 
COMPROVAÇÃO  DE  PROTOCOLO 
ADMINISTRATIVO  PARA  SE  ATESTAR  A 
RESISTÊNCIA  DA  ADMNISTRAÇÃO. 
ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA. 
DESNECESSIDADE.  INTERESSE  DE  AGIR 
CONFIGURADO. REJEIÇÃO.

-  A  não  comprovação  de  prévio  requerimento 
administrativo não configura falta de interesse de 
agir,  porquanto  é  inafastável  do  Judiciário  a 
apreciação de lesão ou ameaça a direito, além de 
ser  dever  estatal  garantir  a  todos  o  acesso  à 
saúde. Assim, presentes os requisitos da ação, a 
decisão  recorrida  deve  ser  desconstituída,  com 
vistas a dar prosseguimento à instrução processual 
da primeira instância.

PREFACIAL. ILEGITIMIDADE  PASSIVA  “AD 
CAUSAM”.  SERVIÇO  DE  SAÚDE.  DIREITO 
FUNDAMENTAL.  OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA. 
IMPOSIÇÃO  CONSTITUCIONAL  A  TODOS  OS 
ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO DA QUESTÃO 
PREFACIAL.

-  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde 
competem,  de forma solidária,  à União,  Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Logo, não há que se 
falar  em  ilegitimidade  passiva  da  Unidade  da 
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Federação  que,  por  força  do  art.  196  da 
Constituição  Federal,  tem o  dever  de  zelar  pela 
saúde  pública  mediante  ações  de  proteção  e 
recuperação.

-  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.

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO – 
REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
NEGATIVA  DO  ESTADO  EM  ARCAR  E 
AUTORIZAR  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO. 
ENFERMIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. 
DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  GARANTIA 
CONSTITUCIONAL.  ART.  196  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  ARGUMENTAÇÃO 
QUANTO  O  CARÁTER  PROGRAMÁTICO  DA 
NORMA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. 
NORMA  DE  EFICÁCIA  PLENA  E  IMEDIATA. 
ARGUMENTO  DE  POSSIBILIDADE  DE 
SUBSTITUIÇÃO  DE  TRATAMENTO  MÉDICO 
PLEITEADO POR OUTRO JÁ DISPONIBILIZADO 
PELO  ESTADO.  INVIABILIDADE.  PROVAS 
SUFICIENTES  PARA  ANÁLISE  DA  SITUAÇÃO 
FÁTICA  ALEGADA  PELA  PARTE  AUTORA. 
GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE  TUTELA  À 
SAÚDE PELO ESTADO. DESACOLHIMENTO DA 
MATÉRIA  PRECEDENTE. MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO 
STJ  E  DO  TJPB.  PRINCÍPIO  DA  JURISDIÇÃO 
EQUIVALENTE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
CAPUT,  DO  CPC  e  SÚMULA  253  DO  STJ. 
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 
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sobrevivência  de  enfermo,  em  virtude  de  sua 
obrigação  constitucional  em  fornecer 
medicamentos  vitais  às  pessoas  enfermas  e 
carentes,  as  quais  não  possuem  capacidade 
financeira de comprá-los.

-  Uma  vez  demonstrada  a  necessidade  de 
utilização de determinado tratamento indispensável 
ao  restabelecimento  da  saúde,  bem  como  à 
preservação  da  vida,  e  comprovada  a  situação 
econômica  do  solicitante,  é  dever  do  Estado 
fornecer os materiais pleiteados.

- Consoante entendimento do art. 557, caput, do CPC, 
“O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior”. 
Por  sua  vez,  nos  termos  da  Súmula  nº  253,  do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “art. 557 do 
CPC,  que  autoriza  o  Relator  a  decidir  o  recurso, 
alcança o reexame necessário”.

Vistos etc.

            JENIFFER CHRISTIANE LACERDA MARTINS, representada 
por sua genitora, CLEIDE BENTO DE LACERDA, interpôs ação ordinária de 
obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada  ex vi do disposto no §3º, 
Artigo 461 do CPC, contra o  ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de 
Saúde, com o objetivo de compeli-lo a arcar e autorizar procedimento cirúrgico, 
“implante de anel de ferrara intracorneano”, onde narra a parte autora, em 
síntese,  ser  portadora  de  uma  doença  sob  o  CID-H18.6,  conforme  LAUDO 
MÉDICO  (FL.11)  fornecido  pelo  Dr.  Lupércio  S.  Branco  Neto  –  CRM-3163, 
necessitando do procedimento a fim de evitar complicações mais graves.

Em suas considerações iniciais, informa que ao procurar o Órgão 
Estatal  competente  para  a  aquisição  da  medicação  prescrita,  deparou  com  a 
negativa da Secretaria de Saúde, embora ciente da urgência e de procedimento de 
valor aquisitivo fora das condições financeiras da promovente, ora apelada”.

Juntou documentos às fls. 08/23.
Concessão de antecipação de tutela ás fls. 27/30.
Não houve contestação, conforme atesta a certidão de fl. 42v.
Conclusos  os  autos,  o  Magistrado  a  quo  julgou  procedente  o 

pedido, determinando que o Secretário de Saúde do Estado da Paraíba custeasse 
o procedimento cirúrgico para “implante de anel de ferrara intracorneano”, 
sob pena de aplicação de multa diária de responsabilidade pessoal no valor 
de R$ 500,00 (quinhentos reais); sem prejuízo de representação por ato de 
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improbidade administrativa; crime de responsabilidade, de desobediência e 
prevaricação. (fls. 43/47). 

Inconformado,  o Estado  da  Paraíba  apelou  às  fls.  48/57, 
suscitando,  em sede  de  preliminar,  falta  de  interesse  de  agir,  bem como  sua 
ilegitimidade passiva. No mérito,  aduz o apelante, em apertada síntese, sobre a 
possibilidade  de  substituição  do  tratamento  médico  pleiteado  por  outro  já 
disponibilizado  pelo  Estado,  bem  como  pelo  caráter  programático  da  Norma 
Constitucional.  Ao  final,  requer  o  provimento  do  apelo  para,  no  mérito,  ser 
reformado o r. decisum hostilizado.  

Contrarrazões às fls. 59/66.

 Vieram os autos a este Tribunal de Justiça para reexame 
necessário da sentença. 

O Ministério Público Estadual,  por sua  Procuradoria de Justiça 
Cível, opinou no sentido de desprover ambos os recursos, mantendo-se inalterada 
a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. (fls. 72/76).

É o relatório. 

DECIDO

O  caso  é  de  fácil  deslinde,  não  oferecendo  maiores 
dificuldades.

Inicialmente, em suas razões recursais, suscita o apelante 
preliminar de ausência de interesse de agir, alegando falta de comprovação 
de protocolo administrativo que ateste a resistência do Estado da Paraíba 
em  conceder  o  tratamento  e,  em  seguida  preliminar  de  ilegitimidade 
passiva  ad  causam,  focando  a  responsabilidade  do  fornecimento  dos 
medicamentos ilustrados na peça inicial ao Ente Municipal.
    Nos  demais  seguimentos  das  razões  recursais,  aduz  o 
apelante  sobre  a  possibilidade  de  substituição  do  tratamento  médico 
pleiteado por outro já disponibilizado pelo Estado, bem como pelo caráter 
programático da Norma Constitucional. 

Feitas  estas  observações  necessárias,  analisemos  as 
questões prévias aduzidas pelo recorrente:

1 - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

Cabe  ressaltar  que  o  direito  à  saúde  encontra  guarida 
constitucional, conforme disposto no art. 6º1 da CF. Objetivando assegurar 
tal  direito,  o  art.  1962 da  Carta  Magna  atribui  ao  Estado  o  dever  de 

1 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,  a assistência aos desamparados,  na forma 
desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

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.
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promover a todos o acesso à saúde, não condicionando tal prerrogativa à 
necessidade de requerimento por parte do cidadão interessado.

Nesse sentido, conclui-se que não há que se falar em falta 
de comprovação de protocolo administrativo para se atestar a resistência 
do apelante em conceder o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial, visto 
que o esgotamento da via administrativa não serve como pré-requisito à 
proposição de ação judicial, especialmente quando a hipótese versar sobre 
fornecimento de medicamentos ou qualquer tratamento médico à pacientes 
sem condições financeiras de arcar com os custos do seu tratamento.

Acresça-se que, o argumento trazido pelo apelante de se 
considerar o pedido administrativo como condição da ação viola o princípio 
constitucional  de  inafastabilidade  do  judiciário,  assegurado  no  inciso 
XXXV3, do art. 5º, da CF. 

Sobre  o  assunto,  é  mister  colacionar  os  seguintes 
precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO 
DE  MEDICAMENTOS.  DEVER  CONSTITUCIONAL. 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DA  UNIÃO,  DOS 
ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. ESGOTAMENTO DA VIA 
ADMINISTRATIVA.  DESNECESSIDADE.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FADEP.  CONDENAÇÃO 
DO MUNICÍPIO. CABIMENTO.
I.  Inexiste  obrigatoriedade  de  esgotamento  da  instância 
administrativa  para  que  a  parte  possa  acessar  o  Poder 
Judiciário.
II.  O  fornecimento  gratuito  de  medicamentos  e  demais 
serviços  de  saúde  constitui  responsabilidade  solidária  da 
União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 
da Constituição.4 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  Mandado  de 
Segurança  com  pedido  de  liminar.  Prova  inequívoca  da 
necessidade  do  medicamento.  Relatório  médico  basta  ao 
atendimento do pedido. Configurada a responsabilidade do 
Município conforme arts. 196 e 198 da CF/88, art. 4º da Lei 
Federal 8.080/90 e art. 219 da Constituição do Estado de 
São Paulo. Não comprovação da negativa da autoridade 
coatora.  Desnecessidade.  Inviável  exigir  esgotamento 
da  via  administrativa.  Garantia  constitucional  da 
Inafastabilidade da Jurisdição prevista no art. 5º, inciso 
XXXV da CF/88. Recurso improvido.5 [destaquei]

3 Art. 5º. omissis. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
4 TJRS  –  Apelação  Cível  nº  70049277866,  Relator:  Marco  Aurélio  Heinz.  Data  de  Julgamento: 

04/07/2012. Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/07/2012.
5 TJSP – Reexame Necessário nº 35789020118260452 - SP 0003578-90.2011.8.26.0452. Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi. Data de Julgamento: 19/06/2012. 2ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação: 
20/06/2012.
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Assim,  não  havendo  motivos  para  considerar  ausente  o 
interesse de agir do autor/apelado, inexiste razão para o acolhimento da 
preliminar, razão pela qual, a rejeito.

2  -  DA  ILEGITIMIDADE  PASSIVA    AD  CAUSA   DO   
ESTADO:

Aduz o Estado que a sua responsabilidade em arcar com 
todo o tratamento médico da parte autora só seria devida, se o Município 
não  pudesse  atendê-lo,  de  modo  que,  em  razão  da  ação  ajuizada  ter 
passado por cima da competência municipal, deve ser extinto o feito sem 
julgamento do mérito por ilegitimidade passiva.

Trouxe  nas  razões  recursais  o  AgResp  n.  888.975/RS, 
julgado pela Primeira Turma em 22/10/2007.

No  entanto,  é  de  bom  alvitre  consignar  que,  conforme 
disposto no art. 196 da Constituição da República, a responsabilidade pela 
vida  e  saúde  do  indivíduo  cabe,  solidariamente,  a  qualquer  dos  entes 
federados.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL  – 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  – 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERATIVOS  –  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DO 
FUNDAMENTO  CENTRAL  DA  DECISÃO  AGRAVADA  – 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 1. Ab initio, ressalta-se 
que, ainda que a matéria tenha sido reconhecida como de 
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, descabe 
sobrestar  o  julgamento  do  recurso  especial,  conforme 
orientação da Corte Especial  e  consignado  pela  Primeira 
Seção na QO no REsp 1.002.932/SP. (…) 3. Ademais,  o 
acórdão  recorrido  está  em  consonância  com  o 
entendimento jurisprudencial  do STJ no sentido de que o 
fornecimento  de  medicamentos  para  as  situações  de 
exceção  deve  ser  coordenado  entre  as  três  esferas 
políticas: União, Estado e Município, não sendo permitido, 
dado  o  texto  constitucional,  imputar  responsabilidade  a 
apenas um dos operadores. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no Ag 1297707/GO. Rel. Min. Humberto Martins. J. 
Em 15/06/2010).

Ora,  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.

Por conseguinte, cumpre refutar a preliminar lançada.
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DO MÉRITO

A  postulação  cinge-se  na  autorização  de  procedimento 
cirúrgico “implante de anel de ferrara intracorneano”, tendo em vista que 
a parte recorrida é portadora de doença - CID: H18.6, não tendo condições 
financeiras de arcar com as despesas inerentes a tal tratamento.

Primeiramente, argumenta o ora insurgente, em síntese, ser 
possível que haja tratamento médico diverso para a enfermidade da parte 
recorrida, sendo necessário o diagnóstico clínico do(a) paciente de forma a 
identificar o método mais eficaz e menos oneroso para a Fazenda Pública.

Pois  bem,  com  relação  ao  ponto,  compreendo  ser 
desnecessária  a  realização  de  análise  do  quadro  do(a)  enfermo(a),  por 
parte do ente público, eis que o laudo e a prescrição médica constantes à fl. 
11,  constituem elementos suficientes para comprovar  tanto o estado em 
que se encontra o(a) apelado(a),  quanto o método de recuperação mais 
eficaz para o seu problema de saúde.

Cumpre acrescentar ainda que, em situações como a ora em 
apreço, a jurisprudência alerta para a preservação do direito à vida:

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO. 
PROCEDÊNCIA  DO PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO 
DE  SUBSTITUIÇÃO  POR  OUTRO  SIMILAR  E  MENOS 
ONEROSO.  DESACOLHIMENTO.  GARANTIA 
CONSTITUCIONAL  AO  FORNECIMENTO. 
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Ainda que existisse 
tratamento similar no mercado, tal fato não determinaria, por 
si só, que é o estado quem deve decidir  sobre a solução 
mais adequada,  pois deve ser analisado todo o contexto, 
todo  o  quadro  médico  do  paciente.  “o  direito  à  saúde 
representa  consequência  constitucional  indissociável  do 
direito à vida” (agravo regimental no recurso extraordinário 
nº 271.286-8/rs, STF, julgado em 12/09/2000). (TJPB; Rec. 
200.2011.013.191-5/001;  Primeira  Câmara  Especializada 
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Marcos  Coelho  de  Salles;  DJPB 
16/07/2013; Pág. 10).

Portanto, não procede tal argumento.
Argumenta ainda o apelante que, como norma, o Art. 196 da 

Constituição Federal tem conteúdo programático, a qual requer um sistema 
de regulamentação e programas políticos de assistência social e de saúde, 
para sua melhor aplicação e satisfação do bem estar social.

Pois bem.
O direito a uma vida salutar e à boa assistência médica e 

hospitalar,  dentre  outras  passagens,  estão  elencados  na  Constituição 
Federal no rol dos Direitos Sociais, bem como se encontram na II seção do 
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II capítulo (da seguridade social) no título VIII (da ordem social) da Carta 
Política. Veja-se:

“Art.  6º.  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o 
trabalho,  a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição.

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.”

Sobre o mencionado artigo, o insigne mestre ALEXANDRE 
DE MORAES leciona: 

“A  Constituição  Federal,  em  diversos  dispositivos,  prevê 
princípios informadores e regras de competência no tocante  
á proteção da saúde pública. 

No  preâmbulo  da  Constituição  Federal  destaca-se  a 
necessidade  de  o  Estado  democrático  assegurar  o  bem 
estar da Sociedade.

Logicamente, dentro do bem-estar, destacado com uma das 
finalidades do Estado, encontra-se a Saúde Pública.

Além  disso,  o  direito  à  vida  e  à  saúde,  entre  outros  
aparecem como conseqüência imediata da consagração da 
dignidade  da  pessoa  humana  como  fundamento  da 
República Federativa do Brasil.  Esse fundamento afasta a 
idéia  de predomínio  das concepções transpessoalistas  de  
Estado  e  Nação,  em  detrimento  da  liberdade  individual.”  
(Constituição  do  Brasil  interpretada  e  legislação  
constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 1904).

Na mesma linha de pensamento, o notável professor JOSÉ 
AFONSO DA SILVA doutrina:

“A  saúde  é  concebida  como  direito  de  todos e  dever  do  
Estado,  que  a  deve  garantir  mediante  políticas  sociais  e 
econômicas que visem a redução do risco de doença e de  
outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios  
da  universalidade  e  da  igualdade  de  acesso  às  ações  e  
serviços  que  a  promovem,  protegem  e  recuperam.”  
(Alexandre de Moraes apud José Afonso da Silva  – pág.  
1904/1905).
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Da leitura  do  art.  196  da  CF,  poder-se-ia  concluir  que  a 
referida  norma  programática  seria  uma  norma-programa,  indicando  um 
projeto que, em um dia aleatório, seria alcançado pelo Estado.

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.

O  Supremo  Tribunal  Federal  pôs  fim  no  ato  dos  entes 
públicos  se  esquivarem  de  fornecer  medicamentos  necessários  à 
sobrevivência de enfermo, ao pronunciar a impossibilidade de se revestir a 
norma do art. 196 da CF de uma promessa constitucional inconsequente, e 
a obrigatoriedade de o Estado fornecer medicamentos vitais às pessoas 
enfermas  e  carentes,  as  quais  não  possuem  capacidade  financeira  de 
comprá-los.  Confira-se  emblemática  decisão,  cuja  relatoria  coube  ao 
eminente Min. CELSO DE MELO:

“PACIENTE COM  HIV/AIDS  -  PESSOA  DESTITUÍDA  DE 
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE 
-  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE  MEDICAMENTOS  - 
DEVER  CONSTITUCIONAL  DO  PODER  PÚBLICO  (CF, 
ARTS.  5º,  CAPUT,  E  196)  -  PRECEDENTES  (STF)  - 
RECURSO  DE  AGRAVO  IMPROVIDO.  O  DIREITO  À 
SAÚDE  REPRESENTA  CONSEQÜÊNCIA 
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. 
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa 
jurídica  indisponível  assegurada  à  generalidade  das 
pessoas pela própria Constituição da República (art.  196). 
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado,  por cuja 
integridade  deve  velar,  de  maneira  responsável,  o  Poder 
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas 
sociais  e  econômicas  idôneas  que  visem  a  garantir,  aos 
cidadãos,  inclusive  àqueles  portadores  do  vírus  HIV,  o 
acesso universal  e igualitário  à assistência farmacêutica e 
médico-hospitalar. - 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  INCONSEQÜENTE.  -  O 
caráter  programático  da  regra  inscrita  no  art.  196  da 
Carta Política -  que tem por destinatários todos os entes 
políticos que compõem, no plano institucional, a organização 
federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o 
Poder  Público,  fraudando  justas  expectativas  nele 
depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira 
ilegítima,  o  cumprimento de  seu impostergável  dever, 
por  um  gesto  irresponsável  de  infidelidade 
governamental  ao  que  determina  a  própria  Lei 
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Fundamental  do Estado.  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE 
MEDICAMENTOS  A  PESSOAS  CARENTES.  -  O 
reconhecimento judicial  da validade jurídica de programas 
de  distribuição  gratuita  de  medicamentos  a  pessoas 
carentes,  inclusive  àquelas  portadoras do vírus HIV/AIDS, 
dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da 
República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção 
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à 
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 
nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua 
própria  humanidade  e  de  sua  essencial  dignidade. 
Precedentes  do  STF.”  (STF  –  RE  271286  AgR/RS  – 
Segunda Turma – Min. Celso de Mello – DJ: 24/11/2000). 
(grifei)

O direito à saúde, como bem explicita o art.  196 da Carta 
Magna, é direito de todos e dever do Estado (“lato sensu”), deste modo, o 
acesso  à  assistência  médica  e  hospitalar  no  País  deveria  ser  amplo  e 
estendido a todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza.

Ora, um direito tão cristalino e evidente não pode ficar, como 
visto, subordinado a qualquer ato burocrático.

Este  Eg.  Tribunal  de  Justiça,  em  sessão  plenária,  já  se 
posicionou de forma semelhante:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Doença  crônica. 
Medicamento.  Fornecimento  gratuito.  Dever  do  Estado. 
Inteligência do art. 196 da CF/88. Concessão da ordem.  É 
dever do Estado fornecer, de forma contínua e gratuita, 
medicamentos  aos  que  deles  necessitam,  de  acordo 
com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal de 
1998.” (TJPB  –  MS  888.2003.013883-5/001  –  Tribunal 
Pleno  –  Des.  Antonio  de  Pádua  Lima  Montenegro  –  DJ: 
12/05/2004). (negritei)

No mesmo tom:

“MANDADO DE SEGURANÇA - Doença grave –Leucemia 
mielóide  crônica  –  Necessidade  de  tratamento  - 
Fornecimento de medicamento que não faz parte da lista do 
sistema  único  de  saúde  -  Dever  do  Estado  –  Direito 
fundamental  à vida e à saúde -  Concessão do writ.  –  ‘O 
direito à saúde, expressamente tutelado pela Carta de 1988, 
veio  se  integrar  ao  conjunto  de  normas  e  prerrogativas 
constitucionais  que,  com o  status  de  direitos  e  garantias 
fundamentais, tem por fim assegurar o pleno funcionamento 
do estado democrático de direito, pautado na mais moderna 
concepção  de  cidadania’.  -  Pratica  induvidosamente  ato 
escoimado ilegal o Secretário de Saúde que indefere pedido 
formulado pelo impetrante,  portador de ‘leucemia mielóide 
crônica’,  no  sentido  de  que  lhe  fosse  concedido  o 
medicamento comprovadamente essencial ao tratamento de 
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doença que acarreta risco de vida,  ao argumento de que 
não  faz  parte  da  lista  de  medicamentos  excepcionais 
fornecidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde. - Ordem 
concedida.” (TJPB – MS 888.2003.004778-3/001 – Tribunal 
Pleno – Des. Jorge Ribeiro Nóbrega – DJ: 26/06/2003.)

Não  obstante,  as  mínimas  formalidades  burocráticas  que 
poderiam  ser  exigidas,  quais  sejam,  a  prescrição  médica  e  a 
hipossuficiência econômica, estes foram satisfatoriamente observadas.

Em verdade, é uma lástima que o Poder Judiciário, mantedor 
deste  Estado  Democrático  de  Direito,  seja  convocado  para  efetivar  um 
direito  consagrado  na  Carta  Política,  o  qual  deveria  ser  colocado  à 
disposição de toda a sociedade mediante políticas econômicas e sociais, 
quer através da União, dos Estados ou dos Municípios.  

Nesse  contexto,  é  forçoso  concluir  que  o  veredicto  do 
Primeiro  Grau  encontra-se  absolutamente  consentâneo  com  o  escólio 
pretoriano prevalente.

Com  isso,  na  espécie,  tem  lugar  o  julgamento  singular 
previsto no art. 557, caput, do CPC:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior.

Bem ainda a Súmula nº. 253 do STJ:

“O  art.  557,  do  CPC,  que  autoriza  o  relator  a  decidir  o 
recurso, alcança o reexame necessário.”.

Por  fim,  saliente-se  que,  em relação  ao  tema,  por  haver 
decisão  sedimentada  deste  Tribunal  de  Justiça  e  do  próprio  Supremo 
Tribunal  Federal,  é de aplicar  o  princípio da jurisdição equivalente.  Veja 
decisão do Colendo STJ nesse sentido:

“PROCESSO  CIVIL.  CPC,  ARTS.  475  E  557.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  DO  RELATOR  RESPALDADA  EM 
JURISPRUDÊNCIA  DO  TRIBUNAL  A  QUE  PERTENCE. 
REMESSA NECESSÁRIA. 1.  A aplicação do art. 557 do 
CPC  supõe  que  o  julgador,  ao  isoladamente,  negar 
seguimento  ao  recurso,  confira  à  parte,  prestação 
jurisdicional   equivalente   à que seria concedida acaso o   
processo fosse julgado pelo órgão colegiado. 2. A ratio 
essendi do dispositivo, com a redação dada pelo art. 1º da 
Lei  9.756/98,  está  a  desobstruir  as  pautas  dos  tribunais, 
dando preferência a julgamentos de recursos que encerrem 
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matéria controversa. 3.  Prevalência do valor celeridade à 
luz do princípio da efetividade. 4. O relator, com base no 
art. 557 do CPC, pode decidir monocraticamente a apelação 
e a remessa oficial, sem, todavia, comprometer o duplo grau 
de jurisdição. 5.Ausência de prequestionamento dos artigos 
da Lei 6.830/80. 6. Recurso especial  desprovido. (STJ,  1ª 
Turma,  RESP 517358/RN,  Luiz  Fux, relator,  j.  4.9.2003) 
(Grifei).

Destarte,  existindo  orientação  sedimentada  no  Órgão 
Colegiado deste Tribunal,  quanto ao tema em desate, nada obsta que o 
julgador  aprecie,  desde  logo,  a  presente  demanda,  uma  vez  que,  em 
observância ao “princípio da prestação jurisdicional equivalente”, o Relator, 
por economia e celeridade processual, forneça à parte recorrente a mesma 
prestação jurisdicional que seria dada se tal demanda fosse julgada pelo 
órgão fracionário.

DISPOSITIVO

Diante desse delineamento jurídico e das razões fáticas do 
caso  vertente,  não  há  outro  caminho  a  ser  trilhado,  senão  rejeitar  as 
preliminares e, no mérito, NEGAR SEGUIMENTO à Remessa Necessária e 
à  Apelação  Cível,  com  espeque  no  artigo  557,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil e na Súmula 253 do STJ, em consonância ao entendimento 
categoricamente  firmado nas Cortes  Pretorianas,  devendo,  portanto,  ser 
mantida a decisão “a quo” em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

                       João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

                         Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

                              Relator
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