
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2011514-34.2014.815.0000.
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Agravante : Município de João Pessoa. 
Procurador : Thyago Luís Barreto Mendes Braga. 
Agravado : Teresinha Dantas de Oliveira.
Defensor : Benedito de Andrade Santana.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  TUTELA
ANTECIPADA  CONCEDIDA.
INCONFORMISMO.  PORTADORA  DE
ENTEROCOLITE  ELCERATIVA  COM
INDICAÇAÇÃO  DE  NUTRIÇÃO  ENTERAL
DIÁRIA.  FORNECIMENTO  DE
SUPLEMENTOS  NUTREN  E  APTAMIL  SEM
LACTOSE.  TRATAMENTO  DE  MOLÉSTIA
POR  PESSOA  NECESSITADA.
IMPRESCINDIBILIDADE  DEMONSTRADA.
ANÁLISE DO QUADRO CLÍNICO PELO ENTE
MUNICIPAL  POR  PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.  RECEITUÁRIO  DE
MÉDICO  CREDENCIADO  AO  SISTEMA
ÚNICO  DE  SAÚDE.  POSSIBLIDADE  DE
PREJUÍZO  A  SAÚDE  DA  AUTORA  COM  A
DEMORA  NA  ELABORAÇÃO  DE  LAUDO
PERICIAL.  PRIMAZIA  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA  HUMANA  SOBRE  PRINCÍPIOS  DE
DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO.
VEROSSIMILHANÇA  DS  ALEGAÇÕES
PRESENTE.  PERIGO  DA  DEMORA  PELA
IRREVERISIBILIDADE  DA  MEDIDA  EM
CASO  DE  NÃO  CONCESSÃO.  REQUISITOS
DO ART. 273 PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO
DO  DECISUM COMBATIDO.
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL.

-  A solicitação  médica  encartada  ao  encarte
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processual se constitui em prova bastante para o fim
de  atestar  a  patologia  da  recorrida e  o  tratamento
adequado,  especialmente  em  se  tratando  de  uma
análise a ser realizada mediante cognição sumária.

-  Não cabe,  a  meu ver,  ao ente  municipal exigir  a
sujeição da paciente a perícia, quando já comprovada
a  imprescindibilidade  do  tratamento  por  meio  de
receituário de médico credenciado ao Sistema Único
de Saúde, sob pena de acarretar possíveis prejuízos à
saúde  da  necessitada,  em  virtude  da  demora  na
elaboração do elemento probatório em questão.

-  Ora,  se  é  entendimento  pacífico  que  não  há
distinção,  para  fins  de  atestar  doença  e  prescrever
remédios, entre o laudo emitido por médico particular
ou por “perito oficial” – cuja análise, na maior parte
dos casos, o Ente Municipal sustenta ser necessária –,
não  há  a  mínima  plausibilidade  na  afirmação
necessidade da análise do quadro clínico da autora,
quando  os  documentos  constantes  no  encarte
processual já são oriundos de profissionais e centros
médicos.

-  Constatada  a  imperiosa  necessidade  da  aquisição
dos  suplementos para  a paciente,  que  não  pode
custeá-lo sem privação dos recursos indispensáveis ao
próprio  sustento  e  de  sua  família,  bem  como  a
responsabilidade  do  ente  demandado  em  seu
fornecimento,  não há argumentos  capazes de retirar
da demandante, ora  agravada, o direito de buscar do
Poder  Público  a  concretização  da  garantia
constitucional  do  acesso  à  saúde,  em  consonância
com o que prescreve o art. 196, da Carta Magna.

-  A proteção constitucional à vida e à saúde,  como
valores  corolários  da  dignidade  da  pessoa  humana,
impõe  sua  primazia  sobre  princípios  de  direito
financeiro e administrativo, como é o caso da questão
orçamentária invocada e de impedimentos de ordem
estrutural,  não  se  aplicando  a  teoria  da  reserva  do
possível  em  tais  casos,  conforme  já  decidiu  o
Superior Tribunal de Justiça.

-  Não  é  preciso  grande  esforço  para  enxergar  a
presença do caráter irreversível de que se reveste o
dano a ser ocasionado pela não concessão antecipada
do pleito da recorrida. Na verdade, o perigo de dano
para a parte agravada é deveras maior do que aquele
que  a  edilidade,  porventura,  suportará  ao  relocar
parcela dos recursos destinados às ações na área de
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saúde  para  fornecer  os suplementos  prescritos pelo
profissional de saúde. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,   em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito
suspensivo  interposto  pelo  Município  de  João  Pessoa contra  decisão
interlocutória (fls. 20/22) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública
da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer movida  por
Terezinha Dantas de Oliveira em face do agravante, assim decidiu:

“Ante o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA, para obrigar o Município de João Pessoa,
pela sua Secretaria de Saúde, a que forneça, com a
urgência  recomendada,  o(s)  necessários  à  sua
nutrição, de preferência, os constantes da prescrição
médica  apresentada,  que  poderão  ser  substituídos
por genéricos ou similares, ou esmo pelos constantes
da lista do SUS, desde que com os mesmos princípios
ativos  e  que  não  comprometam o  tratamento,  sob
pena  de  bloqueio  de  verbas  do  ente  estatal
necessário à satisfação da ordem, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis, como aplicação de multa, e
responsabilização  do  agente  público,  civil  ou
criminalmente, pela desobediência” (fls. 22).
 

Inconformado,  o Ente Municipal interpôs o presente recurso,
sustentando  que  a  decisão  proferida  incorreu  em  equívoco,  posto  que  o
fornecimento  dos  medicamentos  indicados  causam  dispêndio  de  dinheiro,
ferindo o princípio da impessoalidade e as normas que regem o orçamento
público.

Ainda assevera que a medida liminar é irreversível, bem como
que não houve a comprovação, através de perícia, de que a utilização de tais
fórmulas seriam necessárias para o tratamento da moléstia e por quanto tempo.

Defende a aplicação princípio da universalidade de atendimento
dos pacientes, concluindo que a agravada não possui direito subjetivo absoluto
à obtenção do procedimento médico, porém direito de ser contemplada pela
política pública. 

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso
para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de
instrumento, pleiteando, após, pelo provimento da irresignação para revogar a
decisão de tutela antecipada com a determinação de realização de perícia.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 45/49).
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A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 58/60), rogando
pela manutenção do decisum combatido.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra.
Lúcia  de  Fátima M. de  Farias  (fls.  62/69),  opinou  pelo  desprovimento  da
irresignação  instrumental,  sob  o  argumento  de  que  restaram  presentes  os
requisitos da tutela antecipada. 

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade recursal, motivo pelo qual passo à análise meritória.

No caso vertente, o inconformismo do agravante tem como alvo
a  decisão  proferida  pelo  juiz  de  primeira  instância,  que  deferiu  o  pleito
antecipatório,  determinando  que  o  Ente  Municipal fornecesse  os  seguintes
suplementos: Nuten (12 latas/mês) e aptamil sem lactose (15 latas/mês), de
acordo com prescrição médica (fls. 34), uma vez que a autora é portadora de
Enterocolite Elcerativa (CID – 10: K 51.0) com indicação de nutrição enteral
diária.

De proêmio, ressalte-se que o objeto da decisão interlocutória,
contra  a  qual  se  insurgiu  o  agravante,  consiste  na  análise  dos  elementos
autorizadores da antecipação de tutela,  previstos  no art.  273 do Código de
Processo Civil.

Neste  contexto,  é  de  bom  alvitre  destacar  que  a  ação  de
obrigação de fazer intentada pela parte autora buscou, sobretudo, resguardar a
efetividade  do  direito  à  vida  e  à  saúde,  que  se  encontram  garantidos
constitucionalmente nos artigos 5º, caput, e 196, a seguir descritos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

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.

De acordo  com tais  dispositivos  constitucionais,  a  vida  está
ligada ao conceito de pessoa humana, sendo inviolável, enquanto 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
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às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No  caso  em  disceptação,  restou comprovado  nos  autos  a
necessidade da paciente, ora agravada, de fazer uso da medicação prescrita
pelo profissional competente, a fim de obter o restabelecimento de sua saúde.

Ora, a parte recorrida colacionou o receituário médico oriundo
de Unidade de Saúde da Família  e  prescrito  por  profissional  vinculado ao
SUS, de sorte que incabível a submissão da paciente a exame para análise da
necessidade da medicação, sob pena de colocar em risco sua saúde.

Ao  meu  sentir,  a  solicitação  médica  encartada  ao  caderno
processual elemento probatório para o fim de atestar a patologia da recorrida e
o tratamento adequado, especialmente em se tratando de uma análise a ser
realizada mediante cognição sumária. 

Cabe  destacar  que,  se  é  entendimento  pacífico  que  não  há
distinção, para fins  de atestar doença e  prescrever  remédios,  entre  o laudo
emitido por médico particular ou por “perito oficial” – cuja análise, na maior
parte dos casos, o Ente Municipal sustenta ser necessária –, não há a mínima
plausibilidade na afirmação de  necessidade de análise do quadro clínico da
autora,  quando  os  documentos  constantes  no  encarte  processual  já  são
oriundos de profissionais e centros médicos.

Sobre o assunto, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“[…]  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.
NECESSIDADE  COMPROVADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA ACOMETIDA DE
DOENÇA GRAVE.  RISCO  IMINENTE.  DEVER
DO ESTADO. RECURSO EM CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA  DA  PRÓPRIA  CORTE.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA
MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. - é dever do estado prover as despesas
com  os  medicamentos  de  pessoa  que  não  possui
condições de arcar com os valores, sem se privar dos
recursos  indispensáveis  ao  sustento  próprio  e  da
família.  -  a  consulta  realizada  junto  ao  médico
particular, com a emissão de receituário e relatório,
constitui prova suficiente para atestar a patologia, a
gravidade da enfermidade e o tratamento adequado
para  o  paciente,  não  sendo  oportuna  qualquer
tentativa  de  substituição  do  medicamento,  ante  a
patente  necessidade  daquele  fármaco  específico
para amenizar o quadro clínico do paciente. -  art.
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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. Se a enfermidade e a prescrição médica
são  fatos  incontroversos  nos  autos,  concebo
precipitada,  no  momento  processual  presente,
realizar  a  alteração  medicamentosa,  haja  vista  a
ausência  de  maiores  subsídios  a  sustentar  a
modificação.  -  por  outro  lado,  não  se  trata  de
substituição por genérico, mas sim por medicamento
com fórmula  diferente,  razão  pela  qual,  por  mais
esse aspecto, não se mostra segura a realização da
troca. (TJPB; Rec. 999.2013.001430-4/001; Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 23/08/2013; Pág. 9). (grifo nosso).

Com efeito, a proteção constitucional à vida e à saúde, como
valores corolários da dignidade da pessoa humana, impõe sua primazia sobre
princípios de direito financeiro e administrativo, como é o caso da questão
orçamentária  invocada  e  de  impedimentos  de  ordem  estrutural,  não  se
aplicando a teoria da reserva do possível em tais casos, conforme já decidiu o
Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ  -  REsp:  836913  RS  2006/0067408-0,
Relator:  Ministro  LUIZ  FUX,  Data  de  Julgamento:  07/05/2007,  T1  -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 31.05.2007 p. 371).

Nesse sentido, igualmente se mostra dominante o entendimento
do Tribunal de Justiça da Paraíba:

“AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE
DA MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO
A SÚPLICA APELATÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  SAÚDE.
DIREITO  FUNDAMENTAL.  OBRIGAÇÃO  DO
ENTE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO
REMÉDIO  PLEITEADO  NO  ROL  DE  LISTA  DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE.  MATÉRIA DE ORDEM
INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E
HARMONIA ENTRE  OS PODERES.
INOCORRÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA.  JUSTIFICATIVA IRRAZOÁVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA RESERVA DO POSSÍVEL.
DEVER  DO  ESTADO  DE  PROVER  AS
SUBSTÂNCIAS  POSTULADAS.  PRECEDENTES
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA.  POSSIBILIDADE  DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.  INOVAÇÃO EM
SEDE  REGIMENTAL.  IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTAÇÕES  DO  RECURSO
INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O
POSICIONAMENTO  ESPOSADO.  DECISUM  EM
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CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA.
DESPROVIMENTO DA INCONFORMAÇÃO (...)”.
(TJPB;  Rec.  013.2012.001128-6/001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 15/08/2013; Pág. 11).

Ademais,  a questão  da  universalidade  de  atendimento  de
pacientes não se pode consubstanciar em negativa indevida à proteção urgente
da  saúde  de  uma pessoa  humana  que  clama pela  efetiva  prestação de  um
serviço  cuja  incumbência  é  constitucionalmente  atribuída  a  todos  os  entes
políticos indistintamente. Segmentar e organizar as classificações e prioridades
no  atendimento  às  diretrizes  da  saúde  não  pode  significar  negar  a  devida
assistência a uma cidadã que possui a iminente e real possibilidade de perda da
fala em caso de omissão de seu atendimento médico-hospitalar.

Neste trilhar de ideias, considero devidamente demonstrada a
verossimilhança das alegações da agravada, não havendo fundamento capaz de
retirar da ora recorrida o direito de buscar, junto ao Poder Público, a concreti-
zação da garantia constitucional do direito à saúde, em consonância com o que
prescreve o art. 196 da Carta Magna.

No  que  se  refere  ao  requisito  do  fundado  receio  de  dano
irreparável ou de difícil reparação, não é preciso grande esforço para enxergar
a presença do caráter irreversível de que se reveste o dano a ser ocasionado
pela não concessão antecipada do pleito da recorrida.

Ademais,  dada a  necessidade de proteção do direito social  à
saúde  e  diante  da  necessidade  do  tratamento  médico  receitado  à  parte
recorrida,  a  eventual  irreversibilidade  do  provimento  antecipado  deve  ser
ponderada.  Com efeito,  o  perigo  de  dano para  a  parte  agravada é  deveras
maior do que aquele que a edilidade, porventura, suportará ao relocar parcela
dos recursos destinados às ações na área de saúde para fornecer os suplmentos
prescritos pelo profissional de saúde.

Em caso semelhante, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região
igualmente decidiu:

“CONSTITUCIONAL.  TUTELA  ANTECIPADA.
REQUISITOS.  PRESENÇA  DETECTADA.
ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS À SAÚDE
(ART.  196,  CF/88).  DEVER  DO  ESTADO.
ABRANGÊNCIA  DAS  TRÊS  ESFERAS  DA
FEDERAÇÃO.  SOLIDARIEDADE.  DIREITO  À
VIDA. 
[…] 
V. Deve  prevalecer  o interesse  da  parte  agravada.
Cuida-se de situação em que o perigo da demora
milita em favor da parte contrária à requerente, o
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conhecido  periculum in  mora  inverso.  Atrelado  a
isso,  os  atestados  juntados  pela  autora,  ora
agravada demonstram à saciedade que a ministração
do  herceptin  é  tida  como  fundamental  para  seu
restabelecimento,  inclusive  proporcionando  um
aumento importante no tempo de recidiva da doença,
quando  administrado  juntamente  com  a
quimioterapia. 
VI. Agravo de instrumento improvido”. 
(TRF5;  AGTR  0012385-81.2012.4.05.0000;  RN;
Quarta Turma; Relª Desª Fed. Margarida Cantarelli;
Julg.  11/12/2012;  DEJF  14/12/2012;  Pág.  649).
(grifo nosso).

Diante destas razões,  entendo que não existe solidez jurídica
nos argumentos do agravante, de modo que andou bem o Magistrado de base
ao  deferir  o pedido de tutela antecipada,  em virtude do preenchimento dos
requisitos autorizadores previstos no art. 273 do CPC.

Ante o exposto,  CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-
LHE  PROVIMENTO,  para  manter  incólume  os  termos  da  decisão
vergastada.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz
convocado,  para  substituir  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira) e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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