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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008598-27.2014.815.0000.
Origem : 6ª  Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Agravante : Município de João Pessoa/PB.
Procurador : Thyago Luis Barreto Mendes Braga.
Agravado : João de Oliveira Sobrinho.
Defensor : Francisco Ramalho de Alencar. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TUTELA
ANTECIPADA  CONCEDIDA.
INCONFORMISMO.  PORTADOR  DE  GRAVE
DESCONFORTO  INTESTINAL.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME
ENEMA OPACO 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  DO AUTOR  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
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
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análise a ser realizada mediante cognição sumária.

- Não cabe, a meu ver, ao ente estatal exigir a sujeição
da paciente a opções de tratamentos disponíveis como
requisito para se ter acesso a outro mais eficaz, sob
pena  de  acarretar  possíveis  prejuízos  à  saúde  da
necessitada.

-  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”,  não  há  a  mínima
plausibilidade  na  afirmação  de análise  do  quadro
clínico do autor, quando os documentos constantes no
encarte processual já são oriundos de profissionais e
centros médicos.

- Constatada a imperiosa necessidade da aquisição da
realização  do  exame  pelo  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
do demandante, ora apelado, 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.

-  Dada a necessidade de proteção do direito social à
saúde e diante da necessidade de realização do exame
médico  solicitado,  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 municipalidade,
porventura, suportará ao relocar parcela dos recursos
destinados às ações na área de saúde para realizar o
exame em disceptação.

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,  desafiando decisão
proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital (fls. 30/33), nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
com pedido de tutela antecipada ajuizada por João Oliveira Sobrinho.

Conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a
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parte autora ajuizou a ação anteriormente mencionada, através da Defensoria
Pública deste Estado, aduzindo que sofre de grave desconforto intestinal, com
idas  recorrentes  ao  sanitário,  o  que  levou  a  perda  de  peso  acentuada  nos
últimos  meses  e,  por  isso,  necessita  realizar  exame  Enema  Opaco  para
diagnosticar a moléstia e ser ministrado o tratamento adequado.

Em  virtude  de  não  ter  condições  de  arcar  com  o  custo  da
medicação  em  questão,  e,  ainda,  tendo  em  vista  a  indisponibilidade  do
Município de autorizá-lo, ajuizou a demanda em disceptação com pedido de
tutela antecipada, a fim de que se determinasse a imediata realização do exame
solicitado.

O Magistrado  a quo deferiu o pleito de antecipação da tutela,
nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  art.  273  di
Código de Processo Civil,  CONCEDO A TUTELA
ANTECIPADA REQUERIDA,  para  ato  contínuo,
ordenar  ao  Secretário  da  Saúdo  do  Município  de
João  Pessoa  a  fornecer  a  promovente  o  exame
“ENEMA OPACO”,  em hospitais/clínicas  da  rede
pública,  ou  na  impossibilidade  destes,  em
hospitais/clínicas conveniados, incluindo tudo o que
for necessário para  êxito do exame a ser realizado
em local que apresente condições de realizá-lo nos
moldes da prescrição médica incontinenti,  sob pena
de nos termos do art. 461, §4º, do referido Código,
aplicação de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
por  cada  dia  de  atraso  no  cumprimento  desta
decisão, até o limite de R$ 10.000,00 (Dez mil reais),
atribuindo a responsabilidade pessoal do Secretário
da Saúde do Município de João Pessoa, criminal e
civil,  pelos  danos  ou  óbito  a  ser  sofrido  pela
Requerente  em  caso  de  retardamento  do
cumprimento desta decisão judicial, sem prejuízo de
representação perante o Órgão competente para fins
de apuração da conduta típica descrita pelo art. 11,
II,  da  Lei  nº  8.429/92  (Lei  de  Improbidade
Administrativa),  visto  que  é  dever  de  todo  agente
público  velar  pela  legalidade,  bem  ainda,  de
encaminhamento  de  peças  processuais  à
Procuradoria-Geral   de  Justiça  para  o  fim  de
apuração  dos  crimes,  em  tese,  de  prevaricação  e
desobediência judicia”. (fls. 32).

Inconformada,  a  Edilidade  Municipal  interpôs  o  presente
recurso,  alegando  que  o  tratamento  disponibilizado  ao  cidadão  deve  ser
fornecido de acordo com a política pública, sendo, na verdade, os tratamentos
de  alto  custo  e  os  excepcionais  de  responsabilidade  do  Estado,  com
contribuição financeira do Ministério da Saúde.
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Ainda  sustenta  a  necessidade  de  dilação  probatória  a  ser
realizado em contraditório, sendo insuficiente o laudo de médico particular.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada. 

Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 42/46).

Contraminuta apresentada (fls. 54/56).

A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, opinando pelo
desprovimento da irresignação instrumental, sob o fundamento de que restou
evidenciada  a  hipossuficiência,  a  gravidade  da  doença,  a  necessidade  e
urgência do exame, bem como os efeitos nocivos que poderão advir com a não
realização, de modo que a decisão combatida deve ser mantida.

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  Município  realizasse  o  exame  “Enema
Opaco” para o fim de diagnosticar  a doença  que leva  a  perda de peso do
agravado.

Inicialmente, 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.
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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
às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Na  hipótese  em  apreço,  compulsando  o  caderno  processual,
verifico a existência de documento hábil a provar a necessidade de realização
do  exame  Enema  Opaco,  consoante  laudo  de  solicitação  da  médica
gastroenterologista emitido no Cais Jaguaribe (fls. 21).

No  que  concerne  ao  argumento  de  que  há  necessidade  de
submissão do paciente a exame médico sob o crivo do contraditório, entendo
que a solicitação médica encartada ao encarte processual se constitui em prova
bastante  para  o  fim  de  atestar  a  necessidade  de  realização  de  exame,
especialmente  em  se  tratando  de  uma  análise  a  ser  realizada  mediante
cognição sumária. 

Destaque-se  que  o  Município,  na  ânsia  de  negar  auxílio  ao
autor, não observou que o mesmo já foi examinado por médico do sistema
público de saúde (fls. 21), representando, pois verdadeira afronta ao princípio
da dignidade da pessoa humana.

Outrossim, não merece  prosperar a  alegação da edilidade no
sentido  de  que  o  exame  pretendido  pelo  enfermo  estaria  enquadrado  nos
procedimentos de alta complexidade de acordo com as políticas públicas, cuja
responsabilidade fugiria da esfera dos municípios, uma vez que, em reiterados
julgados,  os  Tribunais  Superiores  decidiram  que  os  entes  públicos  são
responsáveis solidariamente no que se refere ao atendimento amplo à saúde,
assunto no qual figura a realização de exame ora em discussão. 

A proteção  constitucional  à  vida  e  à  saúde,  como  valores
corolários  da  dignidade  da  pessoa  humana,  impõe  sua  primazia  sobre
princípios  de  direito  financeiro,  administrativo  e  orçamentário.  Quando  se
trata  da  busca  do  restabelecimento  do  bem-estar  físico  e  mental  do  ser
humano, especialmente para o diagnóstico da enfermidade do agravado, que
sofre de grave desconforto intestinal e perda de peso acentuada.

Neste trilhar de ideias, considero devidamente demonstrada a
verossimilhança das alegações da agravada, não havendo fundamento capaz de
retirar da ora recorrido 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
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saúde e diante da necessidade de realização do exame médico solicitado, 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 municipalidade, porventura, suportará ao relocar parcela dos recursos
destinados às ações na área de saúde para realizar o exame em disceptação.

Destarte,  ressalto  que  o  julgador  deve  aplicar  a  lei  em
atendimento aos fins sociais a que ela se dirige, de forma a preservar os mais
importantes  bens  a  serem  tutelados,  conforme  orienta  o  art.  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.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  À
IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL mantendo a decisão  vergastada  em
todos os seus termos.

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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