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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL –  - REMESSA NECESSÁRIA - 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER  - TRATAMENTO 
CIRÚRGICO  - SOLICITAÇÃO  ADMINISTRATIVA  AO 
ENTE  PÚBLICO  MUNICIPAL –  NEGATIVA  DE 
REPOSTA  - PACIENTE  SEM  CONDIÇÕES 
FINANCEIRAS  DE  CUSTEÁ-LO  –  DEVER 
CONSTITUCIONAL –  MEDIDA  ANTECIPATÓRIA  DE 
TUTELA  CONCEDIDA  –  SENTENÇA  “A  QUO”: 
DEFERIMENTO  DA  SEGURANÇA - 
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERADOS -  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.– 
SEGUIMENTO NEGADO. 

− 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).

− 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.

“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).
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Vistos etc.

MARLUCE  TOMAZ GALDINO  DE  FARIAS interpôs MANDADO DE 
SEGURANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA com espeque do disposto nos 
Artigos  5º,  LXIX  da  Carta  Constitucional  e  Artigo  1º  e  seguintes  da  Lei 
12.016/2009, contra ato ilegal do  Exmo. Sr. Secretário Municipal da Saúde 
da  Cidade  de  Taperoá-Pb e  pelo Exmo.  Sr.  Prefeito  Constitucional  do 
Município  de Taperoá  -  Pb,  onde narra,  em síntese,  ser  portadora  da patologia 
denominada  “ARTOPATIA  COXO-FEMORAL  ESQUERDA  EM  GRAU  AVANÇADO  E 
ALTERAÇÕES OSTEODEGENERATIVAS NAS ÚTIMAS VÉRTEBRAS LOMBARES, ACETÁBULO 
DIREITO  E  SÍNFISE  PUBIANA“,  porquanto,  necessitando em  caráter  de urgência de 
realização  de  cirurgia  ortopédica  e  colocação  de  próteses  reparadoras  e  outros 
componentes cirúrgicos como forma unicamente viável, na forma elencada às fls. 30.

Destaca  na  exordial  ter  requerido  o  procedimento 
administrativamente,  não  tendo  tido  êxito  no  seu  desiderato  e  que,  não  tendo 
condições  financeiras  para  arcar  com  o  custo  do  tratamento,  ingressou  com  o 
presente mandamus no Judiciário Paraibano. 

Juntou documentos às fls. 10/31 e fls. 33.

Às fls. 34/36, foi concedida a antecipação de tutela.

Informações prestadas às fls. 40/45.

Conclusos os autos, o M.M. Juiz “a quo”  concedeu a segurança 
pretendida,  mantendo a liminar  deferida às fls.  34/36,  até  o trânsito  em julgado 
desta  decisão,  para  determinar  que  os  impetrados  ALEXANDRE  COSTA  CABRAL 
(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABEROÁR-PB) e JURANDIR GOUVEIA FARIAS 
(PREFEITO  MUNICIPAL  DA  TAPEROÁ-PB),  forneçam  os  componentes  cirúrgicos 
requeridos na peça vestibular (Decisão - fls. 56/63). 

Inexistência de recurso voluntário – certidão fls. 67.

O  Ministério Público Estadual, por sua  Procuradoria de Justiça 
Cível, opinou pelo indeferimento do recurso, nos termos do Artigo 557 do CPC (fls. 
73/75).

É o relatório. 

DECIDO.

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.
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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"1 .

Segundo entendimento constitucional e jurisprudencial 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/tratamento de saúde 
imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face 
de quaisquer deles.

Conforme  relatado  nos  autos,  a paciente MARLUCE  TOMAZ 
GALDINO DE FARIAS,  diagnosticada com histórico de ser portadora da patologia 
denominada  “ARTOPATIA  COXO-FEMORAL  ESQUERDA  EM  GRAU  AVANÇADO  E 
ALTERAÇÕES OSTEODEGENERATIVAS NAS ÚTIMAS VÉRTEBRAS LOMBARES, ACETÁBULO 
DIREITO E SÍNFISE PUBIANA“,  interpôs MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA com espeque do disposto nos Artigos 5º, LXIX da Carta 
Constitucional e Artigo 1º e seguintes da Lei 12.016/2009, contra ato ilegal do 
Exmo. Sr. Secretário Municipal da Saúde da Cidade de Taperoá-Pb e 
pelo Exmo.  Sr.  Prefeito  Constitucional  do  Município  de  Taperoá  -  Pb, 
requerendo ao Ente Municipal,  o custeio do tratamento/material-cirúrgico elencado 
às fls. 30.

Ao meu sentir, outra não poderia ser a decisão do juízo “a quo”, visto 
que saúde é dever constitucional.

Sobre a questão, o inciso II2, 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, a pessoa que for acometida de 
alguma doença poderá exigir medicamentos de qualquer um deles. 

Em  decorrência  desse  preceito  constitucional,  a  divisão  de 
atribuições prevista na Lei 8.080/903, 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.

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

2 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.

3 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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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).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MUNICÍPIO.  CIRURGIA. 
DIREITO  À SAÚDE.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO. O recurso extraordinário, ao alegar 
que o acórdão recorrido ofende o preceito do art. 
198,  versa  questão  constitucional  não  ventilada 
na  decisão  recorrida  e  que  não  foi  objeto  de 
embargos  de  declaração,  faltando-lhe,  pois,  o 
indispensável  prequestionamento  (Súmulas  nºs 
282 e 356). O acórdão impugnado, ao garantir o 
acesso  da  agravada,  pessoa  de  insuficientes 
recursos  financeiros,  a  tratamento  médico 
condigno  ao  quadro  clínico  apresentado, 
resguardando-lhe  o  direito à saúde,  decidiu  em 
consonância  com  a  jurisprudência  desta  corte 
sobre  o  tema.  Precedentes.  Consolidou-se  a 
jurisprudência  desta  corte  no  sentido  de  que, 
embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga 
norma de caráter programático, o município não 
pode  furtar-se  do  dever  de  propiciar  os  meios 
necessários  ao  gozo  do direito à saúde  por 
todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, 
para  garantir  o  seu direito à saúde,  de 
tratamento  médico  adequado,  é  dever 
solidário da União, do Estado e do Município 
providenciá-lo.  Precedentes.  Agravo 
regimental  desprovido.  (STF;  AI-AgR 550.530; 
PR; Segunda Turma; Rel. Min. Joaquim Barbosa; 
Julg. 26/06/2012; DJE 16/08/2012; Pág. 41).
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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.  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).

PROCESSUAL  CIVIL.  REALIZAÇÃO  DE 
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  VEROSSIMILHANÇA 
DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. Possibilidade de dano 
irreparável ou de difícil  reparação. Direito à vida e à 
saúde. Tutela antecipada concedida em primeiro grau. 
Decisão em conformidade com jurisprudência do STJ. 
Seguimento  negado  ao  Agravo  de  Instrumento. 
Insurgência. Renovação dos argumentos já debatidos. 
Manutenção da decisão monocrática.  Agravo interno 
desprovido.  As  demandas  que  têm  por  objeto  o 
fornecimento  de  material  cirúrgico  e  realização  de 
cirurgia, como no presente caso, podem ser aforadas 
contra  qualquer  dos  entes  federados,  inclusive  em 
face  de  município.  A  Constituição  Federal 
consagrou nos arts. 6º e 196 que a saúde é direito 
de todos e dever do poder público, considerando o 
direito  à  saúde  conseqüência  indissociável  do 
direito à vida. (TJPB; AGInt 200.2011.039.635-1/001; 
Primeira  Câmara Cível;  Rel.  Des.  José Di  Lorenzo 
Serpa; DJPB 29/02/2012; Pág. 10).
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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 medicamento/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 de demanda 
que  objetiva  a  garantia  do  acesso  à  medicação ou  mesmo  custeio  de 
tratamento cirúrgico para pessoas desprovidas de recursos financeiro.

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

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  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.

Processo nº 0000844-23.2013.815.0091  6



DISPOSITIVO:

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

P. I.

João Pessoa, 23 setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                             Relator
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