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PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”.
SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER
DO  ESTADO.  OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES
FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA
DEMANDA  EM  FACE  DE  QUALQUER  UM  DELES.
DESNECESSIDADE  DE  FORMAÇÃO  DE
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO.  REJEIÇÃO  DA
ARGUMENTAÇÃO PRÉVIA.

-  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
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.

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE
ACOMETIDA POR  ACIDENTE  VASCULAR  CEREBRAL.
PROCEDÊNCIA  NA  ORIGEM.  DIREITO  À  SAÚDE.
GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE  TODOS.
INOCORRÊNCIA   DE       OFENSA     AO  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  DEVER  DO  ESTADO  NO
FORNECIMENTO  DO  PROCEDIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA  CONSOLIDADA  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS. 
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- É dever do Estado prover as despesas com o tratamento médico
de pessoa que não possui condições de arcar com os valores sem se
privar dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e da família. 

- “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.(…).”  (STF.  Re  271-286  AGR.
Rel.  Min.  Celso  de  melo).  (TJPB;  MS  999.2011.000829-2/001;
Tribunal  Pleno;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;
DJPB 22/11/2011; Pág. 5).

- “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 da
Paraíba, à unanimidade de votos,  REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessários e Apelação Cível, esta interposta pelo Estado da
Paraíba,  desafiando a sentença  de fls.  203/207,  que  julgou procedente  o pedido formulado na
“Ação Cívil Pública”, movida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, em substituição de
Geralda Luiz de Paulo.

Na decisão,  a  Juíza de Primeiro Grau,  confirmando o pleito  de tutela  antecipada
formulado na origem, determinou que o Ente Estatal proceda às medidas cabíveis para a realização
de tratamento endovascular de aneurisma cerebral à paciente, por meio da Secretaria de Saúde.

Em suas razões recursais  (fls.  48/59),  a Fazenda Estadual  suscita,  inicialmente,  a
preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” e, no mérito, alega a necessidade de comprovação
de ineficácia de outros tratamentos ofertados pelo SUS.

Ao final, pugna pelo provimento da súplica.

Contrarrazões ofertadas (fls. 218/228).

Parecer Ministerial pela rejeição das preliminares e desprovimento da súplica (fls.
235/240).

É o breve relatório. 
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VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

De acordo com o Estado da Paraíba, o Superior Tribunal de Justiça teria firmado
entendimento segundo o qual compete apenas aos municípios a responsabilidade pelo fornecimento
de medicamentos. Assim, faltar-lhe-ia legitimidade para figurar na presente demanda.

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

Quanto ao assunto, consigno entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral, quanto à responsabilidade dos entes públicos no fornecimento de medicamentos
e serviços médicos necessários a garantir a saúde e a vida das pessoas carentes. Veja-se:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.  TRATAMENTO  MÉDICO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA.  O tratamento médico adequado aos necessitados
se  insere  no rol  dos  deveres  do Estado,  porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer  um  deles,  isoladamente,  ou  conjuntamente.”  (STF  -  RE
855178  RG,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,  julgado  em  05/03/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) 

Assim, se a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pelo
fornecimento de medicamentos às pessoas carentes, pode a obrigação em debate ser direcionada
para  qualquer  um desses  entes  federados,  sendo desnecessária  a  presença  de  todos  no pólo
passivo da demanda.

Por conseguinte, cumpre refutar a prefacial lançada.

MÉRITO

O debate em questão envolve solicitação de tratamento cirúrgico endovascular de
aneurisma cerebral em favor da substituída Geralda Luiz de Paulo,

Analisando o presente caderno, verifico que o promovente 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 matéria 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.
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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.

De acordo com os dispositivos constitucionais acima transcritos, a saúde é um direito
de todos e um dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas sociais e econômicas que
promovam o “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”. 

As ações e serviços públicos de saúde são de responsabilidade do Poder Público,
“devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros”,  possuindo como diretriz
básica o “atendimento integral”.

A Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a
promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços
correspondentes e dá outras providências”, determina em seu art. 2° que “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”.

Observando  o  conteúdo  do  laudo  acostado  aos  autos  (fls.42),  percebe-se  que  a
demandante necessita do procedimento prescrito em caráter de urgência.

Acerca  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  o  seu  entendimento
jurisprudencial da seguinte forma:

ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INTERESSE DE AGIR. REEXAME
DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS.
CABIMENTO.
1. A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do estado
em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que
todos  os  entes  federativos  têm  o  dever  solidário  de  fornecer
gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes.
2.  No caso  dos autos,  quanto  à falta  de  interesse  de  agir,  o  tribunal
deixou  claro  que  a  própria  Secretaria  Estadual  reconheceu  que  não
fornece  o  medicamento.  Nesse  caso,  não  há  como  aferir  eventual
violação dos dispositivos tidos por afrontados sem que se reexamine o
conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
3.  Ademais,  esta  Corte  já  registrou  que  a  "mera  inclusão  de
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determinado  fármaco  na  mencionada  listagem  não  assegura  sua
concreta e real disponibilidade nos postos de atendimento, de modo que
o  interesse  de  agir  se  mantém  íntegro  diante  dessa  circunstância"
(AgRg no AREsp 419.834/PR, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 6/3/2014).
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nas hipóteses de extinção
do processo  sem resolução  do  mérito,  decorrente  de  perda  de  objeto
superveniente  ao  ajuizamento  da  ação,  a  parte  que  deu  causa  à
instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários
advocatícios.
Agravo regimental improvido.
(STJ  -  AgRg  no  AREsp  520.439/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/08/2014,  DJe
13/08/2014).

Esta Casa de Justiça, em casos análogos, também já se manifestou:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR
DE  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO.  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  IMPOSSIBILIDADE  DE
DIVISÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. Tratamento de saúde não
disponível  pelo  SUS.  Necessidade.  Ponderação  de  princípios
constitucionais.  Direito  fundamental  à  saúde.  Direito  subjetivo.  Art.
196  da  Carta  Magna.  Concessão  da  ordem.  (…)  o  chamamento  ao
processo,  previsto  no  art.  77,  III,  do  CPC,  é  típico  de  obrigações
solidárias  de  pagar  quantia.  Trata-se  de  excepcional  formação  de
litisconsórcio passivo facultativo promovida pelo demandado,  que não
comporta interpretação extensiva para alcançar prestação de entrega de
coisa  certa,  cuja  satisfação  efetiva  inadmite  divisão.  Precedentes:
(AGRG no RESP 1.009.622/SC, Rel.  Min.  Herman benjamin,  segunda
turma, julgado em 3.8.2010, dje 14.9.2010), (RESP 1.125.537/SC, Rel.
Min. Teori albino zavascki, primeira turma, julgado em 16.3.2010, dje
24.3.2010). (...) (AGRG no RESP 1249125/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, segunda turma, dje 21/06/2011)..  O direito à saúde. Além de
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas.
Representa conseqüência 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. (STF. Re 271-
286 AGR. Rel. Min. Celso de melo). (TJPB; MS 999.2011.000829-2/001;
Tribunal Pleno;  Rel.  Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB
22/11/2011; Pág. 5) .

Diante dos arestos acima colacionados, conclui-se que a Magistrada a quo agiu com
acerto ao julgar a demanda, sobretudo em havendo laudos lavrados com o timbre da Secretaria
Municipal de Saúde de João Pessoa, órgão público, tornando desnecessária a dilação probatória
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reclamada pelo apelante, não ocorrendo qualquer ofensa ao Devido Processo Legal.

Por fim, destaco que o julgador deve aplicar a lei em atendimento aos fins sociais a
que ela se dirige, conforme orienta o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
que adiante segue:

“Art. 5o  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela
se dirige e às exigências do bem comum.” 

Destarte,  por  tudo que foi exposto,  rejeito a preliminar suscitada e,  no mérito,
DESPROVEJO  O  APELO  E  A  REMESSA  NECESSÁRIA,  mantendo  a  sentença  que
confirmou a tutela antecipatória.

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  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Targino,
Procurador 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, 13 de março de 2018.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR
J/14  J/04(R)
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