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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA 
PARA  CUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
PROCEDIMENTOS  CIRÚRGICOS.  INDICAÇÃO  MÉDICA. 
EXISTÊNCIA  DE  LAUDO.  TUTELA  ANTECIPADA. 
DEFERIMENTO.  SAÚDE.  GARANTIA CONSTITUCIONAL 
DE  TODOS.  PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DAS 
CONSIDERAÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA N.º 175. NÃO 
ACOLHIMENTO.  MAJORAÇÃO  DO  LAPSO  TEMPORAL 
JÁ CONCEDIDA QUANDO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO 
LIMINAR. DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO 
INSTRUMENTAL.

-  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,  necessária  à  cura,  controle  ou 
abrandamento de suas enfermidades, sob pena de deixar o 
mandamento  constitucional  (direito  à  saúde)  no  limbo  da 
normatividade abstrata.

- Não há ofensa à independência dos Poderes da República 
quando  o  Judiciário  se  manifesta  acerca  de  ato  ilegal  e 
ineficiente do Executivo. 

-  É de ser  mantida a decisão que obriga a realização de 
procedimentos  cirúrgicos  em  pacientes,  que  demonstram 
necessitar  da  intervenção  solicitada  e  não  dispõem  de 
recursos financeiros para arcar com as despesas inerentes a 
tal conduta.

-  “  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).
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto pelo Município de João Pessoa, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito 

da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que deferiu o pleito liminar formulado nos 
autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido 
de Tutela Antecipada, no sentido de determinar que o agravante forneça aos pacientes 

Suely Maria da Silva, José de Oliveira, Ivan Clêdson da Silva e Daura Maria de Castro 

Borges os procedimentos cirúrgicos requeridos, no prazo de 10(dez) dias para que o 

demandado  informe  a  implementação  da  medida,  sob  pena  de  multa  e  de 

encaminhamento  de peças  processuais  à  Procuradoria  Geral  de  Justiça  para  fins  de 

apuração dos crimes de prevaricação e desobediência judicial.

O recorrente alega, em resumo, os seguintes itens: 1) deve-se aplicar ao 

caso as considerações do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Tutela Antecipada 

n.º 175 e 2) prazo exíguo para cumprimento da medida. No final, requer a atribuição de  

efeito  suspensivo  ao  recurso  e,  no  mérito,  o  seu  provimento,  com  a  consequente 

revogação da tutela antecipada deferida em 1.º grau. 

Outrossim,  pede  a  modificação  da  decisão  recorrida,  alargando  o  prazo 

concedido.

Juntou documentos – fls. 15/238.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente, às fls. 242/244.

Contrarrazões apresentadas às fls. 250/257.

Desembargador José Ricardo Porto
 2



Agravo de Instrumento nº 2012974-56.2014.815.0000

Parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 261/269, pelo desprovimento do 

recurso instrumental.

É o breve relatório.

VOTO

Mantenho-me fiel  a posição esposada por ocasião da apreciação do 
pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me  reproduzir  o  que  fora  afirmado  naquela 
oportunidade, in verbis: 

“DECIDO

Consoante  relatado,  o  agravante  busca  atribuição  do  efeito  
suspensivo  ao  presente  recurso,  para  que  seja  sobrestado  o 
decisum de primeiro grau de jurisdição.

Nos  precisos  termos  do  art.  558  da  Lei  Adjetiva  Civil,  para  o  
deferimento de efeito suspensivo à decisão impugnada - (Art. 527,  
III,  do CPC), torna-se necessária a comprovação da “relevância  
do  fundamento  esposado”,  bem  como  “a  possibilidade  da 
ocorrência de lesão irreparável ao direito perseguido”.

Em sede de pleito liminar, formulado em agravo de instrumento,  
não é oportuna a análise aprofundada das questões atinentes ao  
processo, sob pena de decidir-se o próprio mérito.

Pois bem, o caso ora em disceptação concentra-se em aferir o  
acerto do decreto judicial refutado, que deferiu tutela antecipada  
nos seguintes termos:

“(...) Concedo a Tutela Antecipada Requerida, para ato contínuo,  
ordenar  ao Secretário  de Saúde  Município  de João Pessoa a  
fornecer aos Requerentes os materiais cirúrgicos necessários a 
cada um, especificados na inicial e nas fls. 94-200, sob pena de  
nos termos do art.  461,  §4.º,  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 pelos requerentes em caso de retardamento  
do  cumprimento  desta  decisão  judicial,  sem  prejuízo  de  
representação perante o Órgão competente para fins de apuração  
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da conduta típica descrita pelo art. 11, II, da Lei n.º 8.249/92 (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 par o fim de 
apuração dos crimes, em tese, de prevaricação e desobediência  
judicial.
O Secretário de Saúde do Governo do Município de João Pessoa  
têm 10 (dez) dias para informar a este Juízo da comprovação da  
implementação  da  presente  medida,  sob  pena  de 
encaminhamento da representação acima mencionada ao Órgão  
Ministerial.” (fls. 234)

Em  um  juízo  de  cognição  sumária,  verifico  a  presença  dos 
pressupostos  ao  atendimento  parcial  do  pleito  recursal  
emergencial. Explico.
Inicialmente,  é de bom alvitre lembrar que o Parquet  Estadual,  
através da lide  proposta  no primeiro  grau de jurisdição,  busca  
resguardar  a  efetividade  do  direito  à  saúde  dos  pacientes  
elencados,  o  que  é  garantido  constitucionalmente  no  art.  196.  
Vejamos:

“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 esse dispositivo, 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”. 

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

No caso, as indicações cirúrgicas restaram provadas através dos  
laudos  médicos  solicitando  às  efetivação  dos  tratamentos,  fls.  
32,47/48,  67/68,105,118,136/140,  bem  como  atestando  as  
patologias descritas na peça vestibular.

Outrossim,  foram enviados  ofícios  ao  Secretário  de  Saúde  do  
Município  agravante  solicitando  o  fornecimento  do  material  
necessário para a realização das cirurgias, tendo como respostas  
apenas  informações  dos  trâmites  administrativos  sem qualquer  
efetivação.

Assim, vislumbra-se o acerto da decisão interlocutória quanto à  
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determinação para a realização do procedimento solicitado nos 
autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de  
Fazer n.º 0013544-87.2014.815.2001.

Todavia, há relevância do fundamento esposado, na medida em 
que  a  realização  de  cirurgias  eletivas  diferem  daquelas  que  
devem ser realizadas com urgência. 

No que pertine o periculum in mora, entendo que o prazo de 10  
(dez) dias para o cumprimento da obrigação é exíguo, podendo 
comprometer o atendimento à medida, considerando que o ente  
demandado  precisa  fornecer  uma  diversidade  de  materiais  
necessários para a efetivação das cirurgias. 

Daí a necessidade de se acolher parcialmente o pleito recursal,  
apenas para elastecer para 30 (trinta) dias o lapso para que o  
agravante possa efetivar a ordem judicial, sob pena de multa e  
demais consequências previstas pelo Juiz de base. 

Com  essas  considerações,  DEFIRO,  PARCIALMENTE,  O 
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,  concedendo ao agravante  
um prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação da  
presente decisão, para cumprir a determinação judicial, mantendo  
a decisão a quo nos seus demais termos.”(fls. 242-v/243-v)

Ressalte-se  que  a  Procuradoria  de  Justiça  também  comunga  deste 

entendimento, conforme trecho em destaque:

“(...) urge destacar que na hipótese telada a paciente, Suely Maria  
da Silva, portadora de lesão hepática irresecável, necessitando de 
drenegem  biliar  percutânea;  José  de  Oliveira,  apresenta  dor  
cervical  e  lombar  intensa  provocadas  por  artrose  severa  e  
compressão  radicular,  necessitando  de  cirurgia  para  fixação 
lombar  e  descompressão;  Ivan  Clêdson  da  Silva,  portador  de  
lesão  tumoral  não  secretora  e  quadro  clínico  externado  com 
cefaleia  e  hemianopsia  bitemporal  e,  Daura  Maria  de  Castro  
Borges, com necessidade de realização do procedimento cirúrgico  
de laminectomia descompressiva e artrodese de coluna lombar.  
Posto isto, o Município de João Pessoa não poderia se furtar de  
providenciar os recursos necessários de modo a garantir  a sua 
realização,  mormente  tendo  em  vista  a  condição  de  
hipossuficiência  dos  enfermos,  bem  como  a  sua  inconteste  
obrigação enquanto ente público de primar pela saúde pública.”  
(fls. 263)

Quanto  ao  pleito  de  aplicação  das  considerações  do  Supremo  Tribunal 
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Federal na Suspensão de Tutela Antecipada n.º 175, tenho que não merece guarida, haja 

vista que o caso dos autos difere do tratado na Corte Suprema.

Ora,  no  caso  de  medicamento,  vislumbra-se  uma  possibilidade  de 

substituição do fármaco requerido por outro similar, com o mesmo princípio ativo.

Em se tratando de procedimento cirúrgico, não se visualiza outra alternativa 

ao restabelecimento da saúde da paciente, senão a sua realização, pelo que deve ser 

mantida a decisão questionada.

Por fim, concebo que o prazo para o cumprimento da decisão judicial  foi  

elastecido  pelo  decisório  liminar,  ponderando-se  a  complexidade  dos  procedimentos 

cirúrgicos a serem fornecidos pelo Município de João Pessoa, ora agravante. Assim, não 

há motivos  para majorar  novamente o lapso temporal,  sobretudo considerando que o 

deferimento da tutela recursal não surtiria qualquer efeito.

Com  essas  considerações,  DESPROVEJO o  presente  agravo  de 

instrumento.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
Desembargador José Ricardo Porto
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  RELATOR    
J/13 – R J/02
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