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Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014390-07.2014.815.2001
– Capital
RELATOR : Juiz Tércio Chaves de Moura
APELANTE : Município de João Pessoa
PROCURADORA : Adelmar Azevedo Régis 
APELADO : Ministério Público Estadual

PRELIMINAR.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.
EXTINÇÃO  DO  FEITO.  FRAGILIDADE.  CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A
EXTINÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO.

Em  se  tratando  de  ação  civil  pública,  o cumprimento  da
sentença atingindo parte dos interessados não esgota toda
a matéria envolvida nos autos. Ausência de perda de objeto
evidenciada.

MÉRITO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  FORNECIMENTO.
DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. LAUDOS MÉDICOS
EMITIDOS  PELA  REDE  PÚBLICA  DE  SAÚDE.
TRATAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO.  VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  INDEPENDÊNCIA  FINANCEIRA  E
HARMONIA  DE  PODERES.  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.  LEI  DE  DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIA.  ASTREINTES.  FIXAÇÃO ADEQUADA.
DESNECESSÁRIA REVISÃO. SENTENÇA ESCORREITA.
DESPROVIMENTO  DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E  DA
APELAÇÃO.

“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”.

Não  se  pode  compreender  que  o  pronunciamento  do
Judiciário em compelir o Estado a arcar com os custos de
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tratamento  médico  constitua  violação  aos  princípios  da
independência financeira e harmonia dos poderes.

Em  situação  dessa  natureza,  o  Poder  Judiciário  apenas
revela, com base em leis próprias o dever obrigacional de
não  somente  custear  o  tratamento,  mas  sim  observar  o
Princípio  da Dignidade da Pessoa Humana,  conferindo-se
tratamento justo e necessário para a continuidade da vida
com dignidade.
 
As astreintes  visam dar  efetividade  das decisões  judiciais
por  meio  de  tutela  específica,  possibilitando  que  a  parte
obtenha a  satisfação da obrigação  de fazer,  ou  resultado
prático equivalente, por meio da intimidação do devedor  a
cumprir o comando judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível  interposta  pelo  Município  de  João
Pessoa  em face da sentença (788/790) proferida pelo Juízo da  1ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido para
determinar  que o  réu  adquira  “os  equipamentos e materiais  descartáveis  e
permanentes necessários para realização dos procedimentos de Nefrolitotripsia
Percutênea  e  Ureterrenlitotripsia  Rígida  unilateral  com  instalação  de
Ureteroscópica de caráter duplo I”, a todos os pacientes, usuários do SUS que
se encontram na lista de espera da Secretaria de Saúde da Capital, incluindo
os declinados no IPC 02/2014.

Fixou  multa  diária  em  caso  de  descumprimento  no  valor  de
R$2.000,00 até o limite de R$200.000,00”

Nas razões recursais, o apelante suscita em preliminar a extinção
do processo dada a perda superveniente do objeto, pelo fato de ter cumprido a
sentença, com o fornecimento  dos procedimentos médicos. No mérito,  alega,
em síntese:  i) inexistência de direito subjetivo a concessão de procedimento
não constante na lista do SUS; ii) a determinação carece de amparo legal e
viola  o  princípio  da  independência  dos  poderes  públicos;  iii)  o  tratamento
fornecido ao cidadão deve estar de acordo com as políticas públicas de saúde
estabelecidas  pelo  SUS;  iv)  astreintes  fixadas  em  valor  desproporcional,  e
como a realização dos procedimentos médicos não dependem tão somente do
município,  deve ser  extirpada da condenação.  Ao final,  pede a reforma da
sentença, com a improcedência do pedido, fls. 805/821.

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Contrarrazões  recursais  pela  manutenção  da  sentença,  fls.
828/832.

Parecer  do Ministério  Público pela rejeição da preliminar  e,  no
mérito, seja desprovida a apelação e o reexame necessário, fls. 841/850.

VOTO

Da  preliminar  de  extinção  de  processo  sem  resolução  de
mérito por perda superveniente de objeto.

Com efeito, é pertinente esclarecer que, embora o Município de
João  Pessoa  tenha  alegado  a  perda  superveniente  do  objeto,  face  o
procedimento  médico  determinado  tenha  sido  cumprido,  tal  situação  não
enseja a extinção do processo.

É  que  o  cumprimento  da  decisão  não  esgota  toda  a  matéria
envolvida nos autos. Além do mais, se assim entendesse ensejaria até a falta
de interesse recursal do próprio apelante.

Seria uma incongruência que a parte apelasse de um processo
com evidente perda do objeto.

Demais disso, o Município não colacionou prova da realização de
atos em favor de todos os beneficiários da ação civil pública, mas sim de parte
deles.

Nesse cenário, rejeito a preliminar.

Mérito. 

1.  Tem-se  que  o  Ministério  Público  da Paraíba ingressou com
Ação Civil Pública, com fins de que todos os “pacientes que necessitem e se
encontrem na lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive os
constantes no Inquérito Civil Público” em anexo.

A  demanda  visa  amparar  os  pacientes  com  patologias  que
necessitem de nefrolitotripsia percutânea e Ureterrenlitotripsia Rígida unilateral
com instalação de Ureteroscópica de caráter duplo, e que se encontrem na lista
de espera da Secretaria de Saúde Municipal,

Anexou aos autos, o traslado das cópias suficientes a comprovar
todo o alegado, mostrando a sua real necessidade do procedimento cirúrgico,
laudos inclusive emitido por profissional da rede pública de saúde - SUS1.
1 […] Não há distinção, para fins de atestar doença e prescrever remédios, entre o laudo emitido por médico particular
ou por “perito oficial”, sendo suficiente a prescrição contida nos autos, cuja contestação quanto à necessidade do
tratamento deve ser concretamente posta em dúvida pelo ente demandado, e não por meio de alegações genéricas de
análise do paciente como condição imprescindível ao devido atendimento da saúde humana. TJPB; Remessa Oficial e
Apelação 0015179-59.2014.815.0011; Rel. Juiz Gustavo Leite Urquiza, convocado em substituição ao Des. Oswaldo

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Com efeito,  sendo função do  ente  garantir à saúde de todos e,
restando  satisfatoriamente  comprovado  nos  autos  a  indispensabilidade  do
tratamento, em face da ausência de condições financeiras em  arcá-lo e não
disponibilidade pelo Estado, é incumbência do ente público fornecê-lo. 

O pleito requerido encontra respaldo legal, ante o que dispõe o
artigo 196 da Carta Magna 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.”

Na mesma linha, também estatui a Constituição Estadual:

“Art. 2º São objetivos prioritários do Estado:
(...)
VII  -  garantia  da  educação,  do  ensino,  da  saúde  e  da
assistência  à  maternidade  e  à  infância,  à  velhice,  à
habitação, ao transporte, ao lazer e à alimentação;

Art.  196.  A saúde é  direito  de todos e  dever  do Estado,
garantido mediante política social,  econômica e ambiental,
visando  à  redução  do  risco  de  doença  e  ao  acesso
igualitário  e  universal  aos  serviços  de  sua  proteção  e
recuperação.”

A Lei nº 8.080/902 dispõe:

“Art.  2º.  Saúde é um direito  fundamental  do ser  humano,
devendo o Estado prover  as condições indispensáveis  ao
seu pleno exercício.
(...)
Art.3º - Omissis.
Parágrafo único – Dizem respeito também à saúde as ações
que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar
físico, mental e social.
(...)
Art.6º  -  Estão  incluídas  ainda  no  campo  de  atuação  do
Sistema Único de Saúde (SUS):
I- a execução de ações:
(...)
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
(...)

Trigueiro Do Valle Filho; Segunda Câmara Cível; DJPB, 22/07/2015.
2 Lei 8.080/90 -  Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.

Juiz Tércio Chaves de Moura
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VI  –  a  formulação  da  política  de  medicamentos,
equipamentos  imunobiológicos  e  outros  insumos  de
interesse para a saúde e a participação na sua produção;
Art. 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados  e  contratados  ou  conveniados  que  integram  o
Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  são  desenvolvidos  de
acordo  com  as  diretrizes  previstas  no  art.198  da
Constituição  Federal,  obedecendo  ainda  aos  seguintes
princípios:
I  -  universalidade de acesso aos serviços à saúde em
todos os níveis de assistência;
...
IV - igualdade da assistência a saúde, sem preconceitos ou
privilégios de qualquer espécie;
(...)".

Em casos  similares  ao  presente  caso,  este  Tribunal  firmou  o
seguinte entendimento:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA -  FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO -  PRELIMINAR  -  ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À VIDA E
À SAÚDE - ÔNUS DO ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART.
196  DA  CF  -  OBSERVÂNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  -  AUTONOMIA
ENTRE  OS  PODERES  MANTIDA  À  LUZ  DA  CF  -
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  DA  REMESSA
NECESSÁRIA.  "É  obrigação  do  Estado  (União,  Estados-
membros,  Distrito  Federal  e  Municípios)  assegurar  às
pessoas  desprovidas  de  recursos financeiros  o  acesso à
medicação  ou  congênere  necessário  à  cura,  controle  ou
abrandamento  de  suas  enfermidades,  sobretudo  as  mais
graves.  Sendo  o  SUS  composto  pela  União,  Estados-
membros e  Municípios, é de reconhecer-se, em função da
solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no
pólo passivo da demanda".1 É dever do Poder Público o
fornecimento de tratamento de saúde de modo contínuo e
gratuito aos portadores de enfermidade, nos termos do art.
196 da Carta Magna. Não se pode e nem deve significar
que o pronunciamento do Judiciário em compelir o Estado a
arcar  com os custos  de tratamento  médico  seja  violação
aos  princípios  da  independência  e  harmonia  entre  os
poderes,  como  uma  tentativa  de  imiscuir-se  no  mérito
administrativo de ato a ser praticado pelo ente público. Em
situação dessa natureza, o Poder Judiciário apenas revela,
com base em leis própria (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00028799320148150131,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 12-12-2017) 

Juiz Tércio Chaves de Moura
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No mesmo sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] MEDICAMENTO OU  CONGÊNERE.  PESSOA
DESPROVIDA  DE  RECURSOS  FINANCEIROS.
FORNECIMENTO GRATUITO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO
FEDERAL E MUNICÍPIOS.
(...)
5.  A  Lei  8.080/90,  com  fundamento  na  Constituição  da
República, classifica a saúde como um direito de todos e
dever do Estado.
6.  É  obrigação  do  Estado  (União,  Estados-membros,
Distrito  Federal  e  Municípios)  assegurar  às  pessoas
desprovidas  de  recursos  financeiros  o  acesso  à
medicação ou congênere necessário à cura, controle ou
abrandamento  de  suas  enfermidades,  sobretudo  as
mais graves.
7. Sendo o SUS composto pela União, Estados-membros e
Municípios,  é  de  reconhecer-se,  em  função  da
solidariedade, a legitimidade passiva de quaisquer deles no
pólo passivo da demanda.
8. Recurso especial conhecido em parte e improvido.”3

2. Prosseguindo na análise das assertivas recursais, também não
merece guarida a tese de afrontar o decisum, as diretrizes traçadas pelo STF
no julgamento da STA nº 175, mormente no que diz respeito à inexistência de
direito  absoluto a  todo  e  qualquer  procedimento  para  a defesa  da  saúde,
desvinculado de uma política pública que o concretize, e à imprescindibilidade
de  se  privilegiar  o  tratamento  fornecido  pelo  SUS  sempre  que  não  for
comprovada sua ineficiência  ou  impropriedade.  Para  demonstrá-lo,  passo a
transcrever,  in  verbis,  parte  das  conclusões  expostas  pelo  Ministro  Gilmar
Mendes em seu voto na STA 175-AgR/CE, aplicando-as ao caso em comento. 

[…] Dessa forma, podemos concluir que,  em geral, deverá
ser  privilegiado  o  tratamento  fornecido  pelo  SUS  em
detrimento  de  opção  diversa  escolhida  pelo  paciente,
sempre  que  não  for  comprovada  a  ineficácia  ou  a
impropriedade da política de saúde existente.
Essa  conclusão  não  afasta,  contudo,  a  possibilidade  de
Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que
medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a
determinada  pessoa  que,  por  razões  específicas  do  seu
organismo,  comprove  que  o  tratamento  fornecido  não  é
eficaz no seu caso. […]

De fato,  o Ministro Relator  afirmou que, em geral, não restando
comprovada  a  ineficácia  ou  impropriedade  do  tratamento  já  fornecido  pelo
SUS,  este  deve  ser  privilegiado  em  detrimento  da  opção  escolhida  pelo
paciente. No caso vertente, porém, o apelante não acosta qualquer documento

3 STJ - Resp 719716/SC - Rel. Min. Castro Meira. T2. DJ. 05.09.2005 

Juiz Tércio Chaves de Moura
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no  qual  comprove  haver  outra  opção  terapêutica,  disponibilizada  pela  rede
pública de saúde, para tratar a patologia que os usuários necessitam.

Sendo  assim,  diante  do  contexto  fático/probatório  acima
delineado, é possível concluir que a  sentença não afronta o entendimento da
Suprema  Corte,  pois  esta,  inclusive,  ao  julgar  o  Agravo  Regimental  na
Suspensão  de  Tutela  Antecipada  175/CE,  considerando  a  possibilidade  de
ocorrência  de  dano  ao  cidadão  necessitado  de  medicamento  específico,
decidiu pela manutenção liminar do seu fornecimento, conforme se vê in verbis:

Suspensão  de  Segurança.  Agravo  Regimental.  Saúde
pública.  Direitos  fundamentais  sociais.  Art.  196  da
Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde -
SUS. Políticas públicas.  Judicialização do direito à saúde.
Separação  de  poderes.  Parâmetros  para  solução  judicial
dos  casos  concretos  que  envolvem  direito  à  saúde.
Responsabilidade  solidária  dos  entes  da  Federação  em
matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca
(miglustat).  Fármaco  registrado  na  ANVISA.  Não
comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde
e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano
inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.4

A saúde um direito fundamental do ser humano,  e  deve o  ente
público  prover  as  condições  indispensáveis  ao  seu  pleno  exercício,  não
podendo ficar a realização de cirurgias vinculadas a lista elaborada pelo próprio
poder público5.

3.  Por  outro  lado,  a  assertiva  de  violação  do  Princípio  da
Independência financeira e harmonia não merece acolhimento.

Não  se  pode  e  nem deve  significar  que  o  pronunciamento  do
Judiciário em compelir o Estado a arcar com os custos de tratamento médico
seja  violação  aos  princípios  citados,  como  uma tentativa  de  imiscuir-se  no
mérito administrativo de ato a ser praticado pelo ente público.

Em situação dessa natureza, o Poder Judiciário apenas revela,
com base em leis  próprias o dever  obrigacional  de não somente custear  o
tratamento, mas sim observar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
conferindo-se tratamento justo e necessário para a continuidade da vida com
dignidade.

4STF; Ag. Reg. na Suspensão de Tutela Antecipada 175; Relator Ministro Gilmar Mendes (Presidente); Órgão Julgador
(Tribunal Pleno); DJe, 30/04/2010.
5“O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de medicamento em lista prévia – não pode, por si só,
obstaculizar  o fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva
necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. Precedentes desta Corte.”   STJ, Corte Especial,
AgRg na STA 83-MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, j. 25/10/2004

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Tais  decisões,  não  quebram  do  princípio  da  harmonia  e
independência  entre  os  Poderes,  até  porque  essa obrigação  deveria  ser
voluntária. 

A CF/88 manteve,  efetivamente,  como princípio  fundamental,  a
independência  e  harmonia  dos  poderes  (art.  2º).  Essa  independência  e
harmonia não foram contempladas em termos absolutos, porque se admitiu,
expressamente,  a  prevalência  do  Poder  Judiciário  em face  da  acolhida  do
princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) e do instituto da coisa
julgada (art. 5º, XXXVI). Se foi sem justificativa que o ente público não prestou
o serviço que seria devido, somente restou a quem dele necessitava buscar via
Poder Judiciário a resolução do seu problema.

Dessa  forma  inexiste,  em  tese,  violação  do  art.  2°  da  CF  as
decisões judiciais em compelir o Estado a garantir o tratamento de saúde aos
necessitados.

4.  Por fim, de forma prudente  a magistrada cominou  astreintes
(R$2.000,00  até  o  limite  de  R$200.000,00)  para  hipótese  de  eventual
descumprimento da medida. Afinal, a multa cominatória é plenamente possível,
haja vista sua finalidade coercitiva indireta, ou seja, para que a parte instada
cumpra a ordem judicial6.

In casu, à aplicação de multa pelo não cumprimento do comando
judicial  pautou-se  no  art.  537  do  CPC,  cujo  objetivo  da  sanção  pecuniária
imposta, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que
deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Assim,  como  a  multa  imposta  não  autoexecutável,  mas  assim
será em caso de descumprimento pela parte e como o valor arbitrado mostra
razoável  para o caso em questão,  é  desnecessária  a intervenção da Corte
Revisora para minorá-la,  até porque,  em se tratando de ação civil pública a
medida é proporcional e cabe ao Município gerenciar seu cumprimento.

Ante  o  exposto, rejeito  a  preliminar  suscitada  e,  no mérito,
nego  provimento  à  Remessa  Necessária  e  à  Apelação  para  manter  a
sentença por seus próprios fundamentos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
6
 PROCESSUAL   CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  OBRIGAÇÃO  DE FAZER.  ART.  461  DO CPC.  ASTREINTES.

EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO/SUPRESSÃO   DA   MULTA.   POSSIBILIDADE.
RECURSO  ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.  As astreintes (CPC, art. 461) objetivam prestigiar a efetividade das decisões judiciais por meio de tutela
específica, possibilitando que  o  credor obtenha a satisfação da obrigação de fazer, não fazer ou  de  entrega
de coisa almejada, ou resultado prático equivalente, por   meio   da   intimidação  do  devedor  a  realizar
determinado comportamento  ou  abster-se,  tal qual ajustado no plano do direito material.
2.   […]  8.  Recurso  especial  parcialmente  provido.  (REsp  1186960/MG,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 05/04/2016)

Juiz Tércio Chaves de Moura
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do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado  para  substituir  a  Desa. Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos. Presente
à  sessão  a Exmª.  Drª.  Vasti  Cléa  Marinho  Costa  Lopes, Procuradora de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 24 de
abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
     RELATOR

G/04
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