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DECISÃO MONOCRÁTICA

− CONSTITUCIONAL  E  PROCESSO  CIVIL  –  REMESSA 
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA – TEMPESTIVIDADE 
–  PROCEDIMENTO - VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA – 
PACIENTE  SEM  CONDIÇÕES  FINANCEIRAS  DE  ARCAR 
COM A COMPRA DO FÁRMACO –  SENTENÇA JULGADA 
PROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO – 
ARGUMENTO  DE  PERDA  DO  OBJETO  -  REJEIÇÃO - 
DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE  -  DEVER  DOS  ENTES 
FEDERATIVOS.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  - 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF - STJ E DO TJPB 
– APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC 
–  PRINCÍPIO  DA  JURISDIÇÃO  EQUIVALENTE  – 
SEGUIMENTO NEGADO.

−  O cumprimento da decisão liminar, por si só, não 
enseja a perda de objeto do recurso, o qual deve 
ser  devidamente apreciado pelo juízo natural  com 
vistas a assumir caráter definitivo, ou seja, deve a 
mesma se materializar.

 
− Por  ser  a  saúde  matéria  de  competência 
solidária  entre  os  entes  federativos,  pode  a 
pessoa acometida de doença exigir medicamentos 
de qualquer um deles.

− É solidária a responsabilidade entre  União, 
Estados-membros  e  Municípios quanto  às 
prestações  na  área  de  saúde.  Precedentes.  (RE 
627411 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira 
Turma, julgado em 18/09/2012, processo eletrônico 
dje-193 divulgado em 01-10-2012, publicado em 02-
10-2012).
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-  “O  relator  negará  seguimento  ao  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou 
Jurisprudência  dominante  do  respectivo  
Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  
Tribunal Superior.”(CPC. Artigo 557, Caput).

Vistos, etc...

Trata-se  de Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível 
encaminhada ao  Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital,  que nos 
autos da  AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA,  julgou  procedente  o  pedido  inicial,  para  ordenar  ao 
Secretário de Saúde  do Município de João Pessoa, fornecer ao autor, o 
exame médico descrito na inicial, qual seja,  VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA,  em 
clínica/hospital  da  rede  pública  e  impossibilidade  deste  em  nosocômio  ou 
estabelecimento particular conveniado com a rede pública pelo sistema  SUS  (…). 
Sentença – fls. 64/67. 

Juntou documentos às fls. 05/27.

Às fls. 29/31 foi concedida a antecipação de tutela.

Juntada de Petição da Edilidade Municipal requerendo a Extinção do 
Presente Feito em razão da Perda do Objeto, tendo vista a comprovada realização 
do exame pleiteado - fls. 42/43.

As fls. 68/73, aportou no universo processual Recurso Apelatório.

Contrarrazões processadas nos autos (fls. 76/83), sendo, adiante, o 
feito encaminhado a este Tribunal de Justiça.

Em parecer de fls. 88/90, o Ministério Público da Paraíba, por sua 
Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo desprovimento do recurso, para 
que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso, 
passo a decidir.

DIEGO  ALBERTO  CAMELO  DE  OLIVEIRA,  ingressou  com  a 
presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 
requerendo a realização  o exame médico  descrito  na inicial,  qual  seja,  VIDEO 
ELETROENCEFALOGRAMA.
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Em conformidade com o descrito nos autos, alegou o Promovente, 
em síntese, a insuficiência de recurso, informando ser o exame requerido de ato 
custo e que, não foi o mesmo autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde, sob 
o argumento que não faz parte do protocolo do SUS.

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

Em suas  razões  recursais,  argumenta  o  apelante,  em síntese,  a 
PERDA DO OBJETO, tendo vista a comprovada realização do exame pleiteado, ao 
final,  requerendo  o  conhecimento  e provimento do  recurso  apelatório  para, 
reformando a sentença vergastada, julgar  extinto o processo sem resolução de 
mérito.

Analisando o arrazoado, entendo que o Apelante não trouxe 
nenhum argumento capaz de modificar o entendimento adotado quando da 
prolação da decisão hostilizada.

No caso concreto, entendo que o presente Apelo não merece 
provimento, justamente porque a fundamentação da  decisão vergastada é 
bastante, por si mesma, para rebater, também, as razões recursais, a qual 
julgou procedente o pedido inicial, para ordenar ao Secretário de Saúde 
do Município de João Pessoa, fornecer ao Autor, o exame médico descrito na 
inicial,  qual  seja,  VIDEO  ELETROENCEFALOGRAMA,  em  clínica/hospital  da  rede 
pública  e  impossibilidade  deste  em  nosocômio  ou  estabelecimento  particular 
conveniado  com  a  rede  pública  pelo  sistema  SUS  (…),  dessa  forma, 
materializando a decisão proferida em sede concessão de antecipação de  
tutela – fls. 29/31.

Este  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

"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".

Argumento da “Perda do Objeto”:

Fez observar o agravante nas razões recursais, a  perda do 
objeto  da  ação,  uma  vez  que  foi  realizado  o  procedimento-médico 
requeridos na exordial”.
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Tal argumento não merece prosperar, visto que, entendemos que 
mesmo em se tratando do cumprimento de decisão judicial em sede de liminar – 
para  que a  Edilidade Municipal  forneça ao Autor  o  exame médico  descrito  na 
inicial, qual seja,  VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA  o qual, necessitado e carente na 
forma da Lei, se socorre a ajuda da Edilidade Municipal, aliás, dever solidário que 
compete à  União,  Estados,  Distrito Federal  e Municípios, “o cumprimento da 
decisão liminar, por si só, não enseja a perda de objeto do recurso, a qual deve 
ser  devidamente  apreciada  pelo  juízo  natural  com  vistas  a  assumir  caráter 
definitivo”1, ou seja, deve a mesma se materializar – senão vejamos:

RECURSO  DE  APELAÇÃO  C/C  REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER.  SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.  PERDA 
SUPERVINIENTE  DO  OBJETO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE 
PROCESSUAL.  INOCORRÊNCIA.  RECURSO  RESPROVIDO.  REEXAME 
NECESSÁRIO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERADOS.  DEVER DE ATENDER À  NECESSIDADE VITAL DO SER 
HUMANO. SENTENÇA RATIFICADA. 

1 - A decisão que defere liminar de tutela antecipada não tem 
caráter  definitivo e sim precário,  podendo ser  revogada a 
qualquer momento. Aliás, em se tratando de direito à saúde, as 
condições clínicas  do beneficiário do provimento jurisdicional 
podem mudar e a decisão que antecipa a tutela pode, inclusive, 
sofrer  adequações  à  medida  necessária  à  satisfação  da 
pretensão sub judice, nos termos do Artigo 273, § 4º do CPC. 
O cumprimento da liminar, no caso dos autos, com a realização 
da  cirurgia  somente  por  força  da  decisão  judicial,  revela  a 
necessidade  do  julgamento  de  mérito  para  reconhecimento 
definitivo  do  direito  da  parte,  sob  pena  de  prejudicar  a 
continuidade do tratamento de saúde, que é o objeto principal 
da ação. 

2 – O Estado, o Município e a União são legitimados passivos 
solidários,  pois,  conforme determina o  texto  constitucional,  é 
dever do poder público, a garantia à saúde pública, o que não 
significa,  aliás,  que  necessitam  ser  demandados 
conjuntamente. 

3 - O poder público tem o dever constitucional de zelar pela 
saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 
tenham  disponibilidade  financeira  para  custear  o  seu 
tratamento. 

4 – A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados 
na Carta Política da República, garantidos mediante políticas 
sociais  e  econômicas.  5  –  Recurso  desprovido.  Sentença 
ratificada.2 

1(TJMG: AC-RN 1.0322.12.001761-9/001 – Rel. Des. Edgard Penna Amorim: Julgado 26/06/2014 – DJEMG 
07/07/2014)
2 (TJMT: APL-RN 7593/2013 – Capital; Terceira Câmara Cível; Relª. Desª. Maria Erotides kneip 
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Nesse horizonte,  rejeito,  portanto, o argumento do apelante no 
que concerne A PERDA DO OBJETO.

DO MÉRITO

Vê-se, que a motivação do recurso interposto deve impugnar a 
decisão recorrida, demonstrando os pontos de sua falibilidade e razões da 
postulada  reforma  ou  anulação.  Com  essa  assertiva, não  basta  a  mera 
interposição de  recurso  para  suscitar  a  análise  do mérito  processual  pelo 
Juízo “ad quem”.

Em verdade, reportando-se aos argumento do apelante, não 
existe  equivoco  na  decisão  recorrida  que  julgou  procedente  o  pedido 
inicial,  porquanto,  não se  poderia,  à  toda evidência,  concluir  de  maneira 
diferente  da  decisão  hostilizada,  visto  que,  conforme  acima  definido,  “o 
cumprimento  da  decisão liminar,  por  si  só,  não  enseja a  perda de objeto do 
recurso,  o qual deve ser devidamente apreciado pelo juízo natural com vistas a 
assumir caráter definitivo”.

No caso concreto,  restou evidenciado nos autos, de acordo com a 
documentação prescrita acostada no REQUERIMENTO/RECEITUÁRIO-MÉDICO acostados às 
fls.  07/08,  subscrito  por  profissional-médico  habilitado,  a  necessidade  de 
realização no Autor  DIEGO ALBERTO CAMELO DE OLIVEIRA, do exame médico 
descrito na inicial, qual seja, VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA, o qual sendo carente 
de recursos recorreu a ajuda Municipal.

Entendo,  que a negativa, em princípio, da Edilidade Municipal em 
autorizar  a  realização  do  exame  médico  descrito  na  inicial,  qual  seja,  VIDEO 
ELETROENCEFALOGRAMA,  é  ato  que  viola  a  Constituição  Federal,  pois  vida  e  a 
saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

É de se registrar, que o caráter programático da regra insculpida no 
Artigo 196 da Carta Política não pode transformar-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever de garantir à saúde por um gesto frio, relativo à análise 
financeira e orçamentária do ente Estatal. 

Não  basta,  portanto,  que  o  Estado  meramente  proclame  o 
reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples 
declaração  constitucional  desse  direito,  seja  ele  integralmente  respeitado  e 
plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito -  como o 
direito  à  saúde -  se  qualifica  como prerrogativa  jurídica  de  que  decorre  o 
poder  do  cidadão  de  exigir,  dos  Ente  Federativos,  a  implementação  de 

Baranjak: Julg. 23/07/2013: DJMT 27/06/2014 – Pg. 29). 
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prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.

Embora se saiba que o julgador deve observar a razoabilidade da 
pretensão e a existência de disponibilidade financeira estatal,  há de se levar em 
consideração também o fato de que, apurados os recursos orçamentários previstos 
em cada caso concreto e promovida a necessária ponderação entre os princípios e 
interesses  envolvidos,  não  se  poderá  deixar  de  atender  a  uma  parcela  dos 
direitos  fundamentais  básicos  do  cidadão,  ou  seja,  ao  “mínimo  existencial”. 
“Direito à vida é fator primordial consagrado pela Carta Magna”.

Não  podemos  esquecer  a  teoria  dos  “limites  dos  limites”. 
Segundo esta teoria, a ponderação dos princípios e garantias constitucionais se dá 
pela harmonização, impondo limites a cada um desses interesses em conflito. Nada 
obstante,  mesmo a  essa  ponderação  — limites  impostos  a  cada  direito  — são 
impostos limites, não se podendo comprimir e comprometer um direito a tal ponto de 
atingir  seu  “núcleo  essencial”.  Esse  “núcleo  essencial”,  portanto,  é  corolário  do 
próprio mínimo existencial, não se permitindo que o cidadão possa deixar de ser 
atendido, alterando o ideal harmônico que deve existir na sociedade.

No caso em tela, segundo o preceito constitucional,  compete 
solidariamente  à  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios o  cuidado  da 
saúde  e  assistência  pública  (Artigo  23,  inc.  II),  bem  como,  a  organização  da 
seguridade  social,  garantindo  a  “universalidade  da  cobertura  e  do  atendimento” 
(Artigo 194, parágrafo único, inc. I). Logo, por ser a saúde matéria de competência 
solidária entre os entes federativos, pode a pessoa acometida de doença exigir 
medicamentos de qualquer um deles, sendo o caso concreto latente nos autos.

Como dito acima, a divisão de atribuições prevista na Lei 8.080/90, 
norma  que  trata  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  não  exime  os 
supramencionados  Entes  Estatais de  suas  responsabilidades  garantidas  pela 
Constituição Federal.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"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"3 

Segundo entendimento constitucional e jurisprudencial o Estado, o 

3 STJ-REsp n. 771.537/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 15-09-2005.
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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.

Certo é, no caso em apreço, que outra não poderia ser a decisão do 
juízo “a quo”, visto que saúde é  dever constitucional e direito de todos., dessa 
forma,  respaldando  e  materializando  a  decisão  auferida  em  sede  de  Tutela 
Antecipada.

Sobre  a  questão,  o  inciso  II4,  do  Artigo  23 da Constituição 
Federal traz explicitamente a competência solidária  entre os  Entes Federativos 
com  relação  ao  cuidado  da  saúde  e  à  assistência  pública.  Logo,  como  acima 
explicitado,  a  pessoa  que  for  acometida  de  alguma  doença  poderá  exigir 
medicamentos/tratamento de qualquer um deles. 

Em  decorrência  desse  preceito  constitucional,  a  divisão  de 
atribuições prevista na Lei 8.080/905, norma que trata do Sistema Único de Saúde 
- SUS, não tem o condão de eximir o demandado da responsabilidade que a  Carta 
Magna lhe reserva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem decidido:

O preceito do  Artigo 196 da Carta da República, 
de eficácia imediata, revela que 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 a 
sua  promoção,  proteção  e  recuperação.  A 
referência, contida no preceito, a “Estado” mostra-se 
abrangente, a alcançar a União Federal, os Estados 
propriamente  ditos,  o  Distrito  Federal  e  os 
Municípios.”  (STF  AI  2238.328/RS,  Min.  Marco 
Aurélio, DJ 11.0.99).

No âmbito Estadual, o Egrégio Tribunal de Justiça paraibano 
já firmou jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA.  FORNECIMENTO  DE  TRATAMENTO 
MÉDICO A  PESSOA  ENFERMA  E  DESPROVIDA  DE 
RECURSOS  FINANCEIROS.  OBRIGAÇÃO  DO  ENTE 
PÚBLICO.  CONCESSÃO  DA ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
OMISSÃO ESTATAL. APREENSÃO DE VERBAS PÚBLICAS. 

4 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…) II - cuidar da 
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

5 Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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CABIMENTO.  NECESSIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 

-  Comprovando-se a indispensabilidade do tratamento 
médico  recomendado  ao  paciente,  para  o  controle  e 
abrandamento da enfermidade de que é portador, há de 
se  manter  a  decisão  que  determinou  a  realização  de 
procedimento  cirúrgico  pelo  ente  público  agravante. 
Ante  a  omissão  do  agente  estatal  responsável  pelo 
fornecimento do material  necessário para a realização de 
cirurgia  do  autor,  a  determinação judicial  do  bloqueio  de 
verbas públicas é medida que confere efetividade ao direito 
à  saúde,  o  qual  deve  prevalecer  sobre  o  princípio  da 
impenhorabilidade  dos  recursos  públicos.  (TJPB;  AI 
200.2011.039132-9/001;  Segunda  Câmara  Especializada 
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB 
23/10/2012; Pág. 5).

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

Superada a questão, entendo que a  decisão vergastada não 
merece retoque, na medida em que se apresenta em perfeita consonância ao 
entendimento jurisprudencial  dominante pelos  Tribunais  Pátrios,  dentre  eles 
Supremo  Tribunal  Federal e  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sendo  de 
responsabilidade  solidária  da  União,  Estados-membros  e  Municípios o 
fornecimento de medicamentos/tratamento necessários  a  preservação 
da saúde e da vida a quem possa necessitar,  de modo que, qualquer  dessas 
entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo.

Por  fim,  saliente-se  que,  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 MONOCRÁ-
TICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRI-
BUNAL A QUE PERTENCE. REMESSA NECESSÁRIA. 1. A aplica-
ção do art. 557 do CPC supõe que o julgador, ao isoladamen-
te, negar seguimento ao recurso, confira à parte, prestação 
jurisdicional   equivalente   à que seria concedida acaso o pro  -  
cesso 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 julga-
mentos de recursos que encerrem matéria controversa. 3. Preva-
lência do valor celeridade à luz do princípio da efetividade. 4. 
O Relator, com base no Artigo 557 do CPC, pode decidir mono-
craticamente a  apelação  e  a  remessa  oficial,  sem,  todavia, 
comprometer o duplo grau de jurisdição. 5. Ausência de preques-
tionamento dos artigos da Lei 6.830/80. 6. Recurso especial des-
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provido. (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.

Com isso, na espécie, tem lugar o julgamento singular previsto 
no Artigo 557, caput, do CPC, senão vejamos:

"Artigo 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. 

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,  em analogia  ao  disposto  o  Artigo 557, 
caput, do CPC, de forma MONOCRÁTICA, nego seguimento a remessa e ao 
apelo, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

P. I.

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

  Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                          Relator
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