
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 2010155-49.2014.815.0000
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital 
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Tadeu Almeida 
Guedes.
AGRAVADO: Jardel Damasio Ginú (Adv. Bruna de Freitas Mathieson)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
DEU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA. 
NECESSIDADE  E  URGÊNCIA  DO  PROCEDIMENTO. 
TUTELA  DO  DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.  VALOR 
MAIOR. DEVER DO PODER PÚBLICO EM REALIZAR O 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO DO ART. 557, 
§ 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  É  dever  do  Poder  Público,  compreendidos  nessa 
concepção  todos  os  entes  administrativos,  assegurar  às 
pessoas  desprovidas  de  recursos  financeiros  o  acesso  à 
medicação  ou  congênere  necessário  à  cura,  controle  ou 
abrandamento de suas enfermidades, sob pena de deixar 
o mandamento constitucional (direito à saúde) no limbo 
da normatividade abstrata.

- “Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se 
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela 
própria  Constituição  da  República  (art.  5,  caput),  ou  fazer 
prevalecer,  contra  essa  prerrogativa  fundamental,  um 
interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma 
vez  configurado  esse  dilema  –  que  razões  de  ordem  ético 
jurídica  impõem  ao  julgador  uma  só  e  possível  opção:  o 
respeito indeclinável à vida.”
 
VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 

como partes as acima nominadas.

ACORDA  a Quarta  Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça  da 
Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do 



relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 107.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba 
contra decisão monocrática de relatoria deste Gabinete, a qual deu provimento ao 
agravo  de  instrumento  interposto  por  Jardel  Damásio  Ginú  em  desfavor  do  ora 
agravante. 

Em suas razões recursais, sustenta o insurgente que a decisão 
ora agravada merece reforma, ao argumento, em síntese, que não restou comprovada 
a jurisprudência dominante do Tribunal Superior, a ausência de caso concreto, ofensa 
aos princípios da ampla defesa e da colegialidade. 

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  desprovimento  do  recurso  por  este  Colendo  colegiado, 
reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

No presente caso, o ora recorrido ajuizou ação de obrigação de 
fazer com pedido de tutela antecipada. O magistrado a quo, por sua vez, reservou a 
análise da medida liminar após a manifestação do ente estatal, motivo pelo qual o 
autor interpôs o agravo de instrumento, requerendo a realização de procedimento 
cirúrgico,  com urgência,  a  fim de combater  um tumor instalado em seu cérebro, 
medindo aproximadamente 6,0 cm de diâmetro.

Conforme  relatado,  diante  da  necessidade  e  da  urgência  do 
caso,  bem  como  em  atenção  aos  ditames  legais,  foi  dado  provimento, 
monocraticamente, ao recurso, nos termos do art. 557, § 1º, do CPC, razão pela qual o 
Estado insurgente manejou o presente agravo, requerendo que o recurso seja julgado 
pelo Órgão Colegiado.

Com efeito, é assente na jurisprudência das Cortes Superiores 
que o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 557 do CPC, em que 
se observa seus enunciados, tanto de Súmulas, quanto de jurisprudência dominante 
(como ocorreu na hipótese vertente), não ofendem os princípios do devido processo 
legal e da ampla defesa, vejamos:



“[…]  É  legítima,  sob  o  ponto  de  vista  constitucional,  a 
atribuição  conferida  ao  Relator  para  arquivar  ou  negar 
seguimento a  pedido  ou recurso  –  RI/STF,  art.  21,  §  1º;  Lei 
8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, redação da Lei 9.756/98 – desde 
que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao 
controle do Colegiado.“ (STF, MI-AgR n. 595/MA, Rel. Min. 
Carlos Velloso, Tribunal Pleno, v.u., j. 17/3/1999, DJ 23/4/1999, 
pág. 15, Ementário 1947-1/1, RTJ 169-2/445); no mesmo sentido: 
STF,  AI-AgR  n.  460264/DF,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes, 
Segunda  Turma,  v.u.,  j.  24/10/2006,  DJ  24/11/2006,  pág.  82, 
Ementário 2257-7/1318; 

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
PROCESSO  CIVIL.  ART.  557  DO  CPC.  PRINCÍPIOS  DO 
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  VIOLAÇÃO 
NÃO  CONFIGURADA.  LIQUIDAÇÃO  POR 
ARBITRAMENTO.  DANO  RECONHECIDO.  COISA 
JULGADA. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO. PROVA 
PERICIAL.  CONVICÇÃO  DO  JUIZ.  SÚMULA  344/STJ. 
INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO 
DE  RITO.  INOCORRÊNCIA  DE  LIQUIDAÇÃO  POR 
ARTIGOS.
1.  O julgamento do recurso especial conforme o art.  557 do 
CPC não ofende os  princípios do contraditório  e  da ampla 
defesa,  se  observados  os  requisitos  recursais  de 
admissibilidade,  os  enunciados  de  Súmulas  e  a 
jurisprudência dominante do STJ.”1 

Pois  bem,  a  atribuição  conferida  pelo  artigo  557  do  CPC ao 
Relator para dar provimento a recurso é legítima e  “o que a norma objetiva é a 
economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no Tribunal, e, nesses 
termos,  o  Relator  pode  decidir  desde  a  admissibilidade  do  recurso  até  o  seu 
próprio  mérito,  sempre  sob  o  controle  do  Colegiado  a  que  pertence,  órgão 
competente para decidir, de modo definitivo, sobre admissibilidade e mérito do 
recurso”2. 

Por  outro  lado,  importa  destacar  que  não  merece  acolhida  a 
alegação  do  recorrente  no  sentido  de  que  a  jurisprudência  destacada  na  decisão 
guerreada  não  se  amolda  ao  caso  dos  autos,  em  razão  do  paciente  agravado 
necessitar de tratamento cirúrgico e o precedente informado no decisum se tratar de 
fornecimento de medicamento.

1STJ - AgRg no REsp 628263/SC – Rel: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS) - DJe 03/11/2009
2 Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação 

extravagante , 10ª edição, 2008, São Paulo: Ed. RT, pág. 815.



Com efeito, independente do precedente colacionado ser caso 
de  cirurgia  ou  de  fornecimento  de  medicamento,  o  que  se  busca  é  um  direito 
fundamental  garantindo  na  própria  constituição,  é  dizer,  busca-se  in  concretu a 
proteção à vida e à saúde e, nesse sentido, caminha a jurisprudência registrada na 
decisão impugnada.

A  respeito  do  direito  à  vida,  destaco  excertos  de  decisões 
proferidas pelo STF, vejamos:

“Tal como pude enfatizar em decisão por mim proferida no 
exercício  da  Presidência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  em 
contexto  assemelhado  ao  da  presente  causa  (Pet  1.246/SC), 
entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, 
que  se  qualifica  como  direito  subjetivo  inalienável 
assegurado a  todos  pela  própria  Constituição  da  República 
[....],  ou  fazer  prevalecer,  contra  essa  prerrogativa 
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, 
entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de 
ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível 
opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à 
saúde humanas”3 

“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,  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”4 

Reforçando o entendimento acima explanado, oportuno, ainda, 
destacar parte da decisão agravada, vejamos:

“Consoante  visto,  o  agravante  necessita  da  realização  do 
procedimento microcirúrgico de tumor cerebral, para evitar sequelas 
neurológicas irreversíveis, déficit motor, problema visual e, acima de 
tudo,  preserva a sua vida,  tudo isso comprovado através do vasto 
substrato probatório acostado aos autos (fls. 57/81).

3 STF, RE 393175 AgR, Relator Ministro Celso de Mello. 2ª Turma. DJ 02/02/2007
4 STF, ARE 685230 AgR. Relator Min. Celso de Mello. 2ª Turma. DJ 05/03/2013



Convém destacar, ainda, que o recorrente, diante da gravidade do seu 
estado de saúde, não reage mais aos tratamentos de quimioterapia, 
conforme se observa do documento anotado pelo profissional médico 
especialista, vinculado ao Hospital Napoleão Laureano (fl. 69).

Ressalte-se, por oportuno e pertinente, que a Constituição Federal, ao 
tratar  “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” (Título II),  deixa 
positivado,  logo  no  caput do  art.  5º,  que  são  garantidos  “aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à 
propriedade...”.

Ao se ocupar do tema, Alexandre de Moraes assevera que “o direito à 
vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui 
em  pré-requisito  à  existência  e  exercício  de  todos  os  demais 
direitos”.E  conclui  logo  após:  “A  Constituição  Federal  proclama, 
portanto,  o direito à vida,  cabendo ao Estado assegurá-lo em sua 
dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar 
vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência”. 3

Para  Uadi  Lâmego Bulos,  o  direito  a  vida não implica  apenas  em 
nascer, mas também o “direito de subsistir ou sobreviver”.

Corolário direto desta garantia constitucional, o direito a saúde foi 
objeto de especial  atenção do legislador constitucional  que,  no art. 
196, cuidou de estabelecer os princípios sobre os quais se assenta. Ali 
ficou positivado:

“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 igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ao  tratar  dos  direitos  fundamentais  e,  mais  especificamente,  do 
direito à vida e à saúde, a norma de regência determina, no seu art. 
11,  §  2º,  que  “incumbe  ao  poder  público  fornecer  gratuitamente 
àqueles  que  necessitarem  os  medicamentos,  próteses  e  outros 
recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.”

Ora, diante da sistemática adotada pela Constituição, bem assim os 
princípios que ali  se  encontram positivados,  não se pode chegar a 
outra conclusão que não seja a obrigatoriedade dos entes federados, 
no caso o Estado da Paraíba, através do seu órgão responsável pela 
Saúde, em custear o procedimento  pleiteado pelo recorrente.

De  fato,  negar  tal  fornecimento,  nas  circunstâncias  retratadas  nos 
autos,  equivale  a  negar  à  paciente  o  direito  à  saúde  e,  por 
consequência óbvia e inexorável, à vida, violando os princípios tidos 

3 Direito Constitucional - 8ª ed. - Atlas - p.61/62.



por fundamentais pela Carta Política. 

Não  se  pode  olvidar,  a  propósito,  das  palavras  de  Celso  Antônio 
Bandeira de Mello, para quem  “violar um princípio é muito mais 
grave  que  transgredir  uma  norma.  A  desatenção  ao  princípio 
implica  ofensa  não  apenas  a  uma  específico  mandamento 
obrigatório mas a todo um sistema de comandos”. 4

Nestas linhas,  nego provimento ao agravo interno manejado, 
mantendo incólumes todos os exatos termos da decisão recorrida. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Desembargador 
Des. João Alves da Silva) e os Excelentíssimos Desembargadores Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça 
Convocada.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
                 Relator

4 Elementos de Direito Administrativo - 3ª ed. - p. 300.


