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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  CONCESSÃO  DO  PEDIDO  DE
TUTELA  ANTECIPADA.  IRRESIGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ACOLHIMENTO.
PRESENÇA  DOS  PRESSUPOSTOS  PREVISTOS
NO  ART.  273,  DO  CPC.  MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
 
 Presente nos autos a prova inequívoca, capaz
de convencer o magistrado acerca da probabilidade
de  acerto  da  pretensão  inicial,  bem assim,  sendo
visível a possibilidade de dano irreversível à parte, é
de se conceder a antecipação dos efeitos da tutela.

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto  com súmula  ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.”
(Art. 557, CPC).

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de

efeito  suspensivo  (fls.  02/07)  interposto  pelo  Município  de  João Pessoa-PB

contra Decisão Interlocutória  (fls. 09/11) proferida pela Juíza de Direito da 2ª

Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação
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Ordinária  de  Obrigação  de  Fazer  proposta  por  Leonidio  Lins  de  Almeida,

determinou à Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa a realização

do  procedimento  cirúrgico  oftalmológico  descrito  na  inicial,  sob  pena  de

bloqueio de verbas do ente estatal  necessário  à satisfação da ordem, sem

prejuízos  de  outras  medidas  cabíveis,  como  aplicação  de  multa,  e

responsabilização do agente público, civil e criminalmente, pela desobediência

(fl. 11).

O Município alega que a decisão agravada não foi precedida de

intimação ao Agravante para se manifestar sobre o pedido de liminar. 

No  mérito,  sustenta  que  inexiste  omissão  do  gestor  público

municipal, que está diligenciando para realizar a cirurgia, porém precisa ultimar

procedimentos  administrativos  ínsitos  à  Administração  Pública,  seguindo  as

diretrizes da Lei 8.666/93. 

Pleiteia,  assim,  a  revogação  da  decisão  que  deferiu  a

antecipação de tutela e, alternativamente, pela concessão de prazo razoável

para o seu cumprimento, para somente a partir  daí incorrer no bloqueio de

valores em suas contas.  

É o relatório. 

DECIDO

De início, afasto a arguição do Agravante de impossibilidade de

concessão  da  antecipação  da  tutela  inaudita  altera  pars contra  a  Fazenda

Pública  na hipótese  em epígrafe,  em razão  do  princípio  da  prevalência  do

direito à saúde. 

A  respeito  do  tema,  cito  os  seguintes  precedentes

jurisprudenciais: 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL
CIVIL.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  CONTRA  A
FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. POSSIBILIDADE.
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De  acordo  com  a  posição  firmada  pelo  Superior
Tribunal  de Justiça,  a vedação constante do art.  1º,
Lei  nº  9.494/97,  admite  relativização,  de  modo  a
possibilitar a concessão de antecipação dos efeitos
da tutela contra a Fazenda Pública como instrumento
de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional,
tal qual ocorre na hipótese dos autos. Fornecimento
de cirurgia. Responsabilidade solidária de todos os entes
da  federação.  Artigos  23,  II  e  196,  caput,  Constituição
Federal.  Irrelevância  de  o  procedimento  não  estar
previsto  em  lista.  Precedentes.  De  acordo  com  firme
orientação do Supremo Tribunal  Federal  e  do Superior
Tribunal de Justiça, o direito à saúde é dever do estado,
lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto
por todos os entes da federação - União, estados, Distrito
Federal  e  municípios  -,  forte  nos  artigos  23,  II  e  196,
caput,  da  Constituição  Federal,  independentemente  da
previsão da cirurgia pleiteada estar nas listas do SUS ou
especificamente  na  lista  correspondente  ao  ente
demandado.  Violação  do  princípio  da  separação  dos
poderes. Inocorrência. A decisão judicial que determina o
cumprimento de norma constitucional elevada à categoria
de direito fundamental, ante a omissão do poder público,
não viola o princípio da separação dos poderes (art. 2. º,
CF/88),  até  mesmo  porque  a  Constituição  Federal
garante  a  todos  o  direito  à  apreciação,  pelo  poder
judiciário, de lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5. º,
XXXV,  CF/88).  Princípio  da  reserva  do  possível.
Inaplicabilidade.  Precedente  do  Supremo  Tribunal
Federal. É inegável a preponderância do direito à saúde,
assegurado pela Constituição Federal, frente ao princípio
da  reserva  do  possível,  cuja  aplicação,  tem  sido
relativizada pelo Supremo Tribunal Federal, em situações
como a dos autos.  Insuficiência de verba orçamentária.
Ausência de comprovação. Prevalência do direito à saúde
(art.  196,  CF).  A  alegada  insuficiência  de  verba
orçamentária, a par de ceder ante a prevalência do direito
à  saúde,  assegurado  pelo  art.  196,  CF/88,  não  restou
comprovada  nos  autos.  (TJRS;  AI  8822-
17.2013.8.21.7000;  Encantado;  Vigésima  Primeira
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Armínio  José  Abreu  Lima  da
Rosa; Julg. 11/01/2013; DJERS 06/03/2013) 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO.
DESCUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  JUDICIAL  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VERBAS
PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE, IN
CASU.  PEQUENO VALOR.  ART.  461,  §  5.º,  DO CPC.
ROL  EXEMPLIFICATIVO  DE  MEDIDAS.  PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS
DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NOVEL
ENTENDIMENTO DA E. PRIMEIRA TURMA.
1. O art. 461, §5.º do CPC, faz pressupor que o legislador,
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ao  possibilitar  ao  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento,
determinar as medidas assecuratórias como a "imposição
de  multa  por  tempo  de  atraso,  busca  e  apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e
impedimento  de  atividade  nociva,  se  necessário  com
requisição de força policial", não o fez de forma taxativa,
mas sim exemplificativa, pelo que, in casu, o sequestro
ou bloqueio da verba necessária ao fornecimento de
medicamento,  objeto da tutela deferida,  providência
excepcional  adotada  em  face  da  urgência  e
imprescindibilidade  da  prestação  dos  mesmos,
revela-se medida legítima, válida e razoável.
2.  Recurso  especial  que  encerra  questão  referente  à
possibilidade  de  o  julgador  determinar,  em  ação  que
tenha  por  objeto  o  fornecimento  do  medicamento  RI-
TUXIMAB (MABTHERA) na dose de 700 mg por dose, no
total  de  04  (quatro)  doses,  medidas  executivas
assecuratórias  ao  cumprimento  de  decisão  judicial
antecipatória dos efeitos da tutela proferida em desfavor
da recorrente, que resultem no bloqueio ou sequestro de
verbas do ora recorrido, depositadas em conta corrente.
3. Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias
do  caso  concreto,  aferir  o  modo  mais  adequado  para
tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a
impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses
fáticas.  Máxime  diante  de  situação  fática,  na  qual  a
desídia  do  ente  estatal,  frente  ao  comando  judicial
emitido, pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo
por em risco a vida do demandante.
4. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos
subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados,
cujo  primado,  em  um  Estado  Democrático  de  Direito
como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade
da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de
restrições  legais.  Não  obstante  o  fundamento
constitucional,  in casu, merece destaque a Lei Estadual
n.º 9.908/93, do Estado do Rio Grande do Sul, que assim
dispõe em seu art. 1.º:  "Art. 1.º. O Estado deve fornecer,
de  forma  gratuita,  medicamentos  excepcionais  para
pessoas que não puderem prover as despesas com os
referidos  medicamentos,  sem  privarem-se  dos  recurso
indispensáveis ao próprio sustento e de sua família.
 Parágrafo  único.  Consideram-se  medicamentos
excepcionais  aqueles  que  devem  ser  usados  com
frequência e de forma permanente, sendo indispensáveis
à vida do paciente." 5. A Constituição não é ornamental,
não  se  resume  a  um  museu  de  princípios,  não  é
meramente um ideário; reclama efetividade real de suas
normas.  Destarte,  na  aplicação  das  normas
constitucionais,  a  exegese  deve  partir  dos  princípios
fundamentais,  para  os  princípios  setoriais.  E,  sob esse
ângulo,  merece  destaque  o  princípio  fundante  da
República que destina especial proteção a dignidade da
pessoa humana.
6. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve
dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria
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se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio
de  coerção  tem validade  quando  capaz  de  subjugar  a
recalcitrância  do devedor.  O Poder  Judiciário  não deve
compactuar com o proceder do Estado, que condenado
pela  urgência  da  situação  a  entregar  medicamentos
imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão
necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida
e aos valores fundamentais por ele eclipsados.
7. In casu, a decisão ora hostilizada importa concessão
do  bloqueio  de  verba  pública  diante  da  recusa  do  ora
recorrido  em  fornecer  o  medicamento  necessário  à
recorrente.
8.  Por  fim,  sob  o  ângulo  analógico,  as  quantias  de
pequeno valor podem ser pagas independentemente de
precatório e a fortiori serem, também, entregues, por ato
de império do Poder Judiciário.
9. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1002335/RS,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  21/08/2008,  DJe
22/09/2008)

No mérito, exsurge dos autos que o autor/Agravado é portador

da patologia “Baixa severa de acuidade visual no olho direito, secundária a

deslocamento de retina” (CID H 33.0), estando sob o risco de perda total

da  visão,  necessitando  de procedimento  denominado  Retinopexia  com

Introflexão Escleral, conforme laudo médico de fl. 30, não tendo condições de

arcar com a cirurgia prescrita pelo médico, por ser pessoa de baixa renda.

Convencendo-se  da  verossimilhança  das  alegações,  ante  a

existência de prova inequívoca, além do fundado receio de dano irreparável à

saúde do Promovente, a Juíza antecipou os efeitos da tutela pretendida no

pedido inicial.

Pois bem, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil,

“O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os

efeitos  da  tutela  pretendida  no  pedido  inicial,  desde  que,  existindo  prova

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado

receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o

abuso  de  direito  de  defesa  ou  o  manifesto  propósito  protelatório  do  réu.”

(destaquei).

No caso em disceptação, é inegável a presença da fumaça do
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bom direito,  uma vez  que  a  assistência  à  saúde  e  a  proteção  à  vida  são

competências comuns dos entes federados (art. 23, II, CF), estando o direito à

saúde consagrados nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal. 

Segundo a Carta Magna, 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"

(art. 196).

Ademais,  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  é

corolário  do  direito  à  vida,  e  deve  ser  observado  pelos  Entes  Públicos,

garantindo ao cidadão uma vida digna, com o acesso igualitário à assistência

médico-hospitalar.

Em casos análogos, assim vem decidindo a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO
ESPECIFICADO.  SAÚDE PÚBLICA.  REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA.  ARTROSCOPIA  DO  JOELHO  DIREITO
PARA  RECONSTRUÇÃO  LIGAMENTAR,
MENISCECTOMIA  E  CONDORPLASTIA.
SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO
DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL.  INAPLICABILIDADE.
INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE E
DA ISONOMIA DO DIREITO À SAÚDE. INOCORRÊNCIA.
1.  Incumbe  ao  município,  aos  estados  e  à  união,
solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos,
o  que  inclui  os  medicamentos  necessários  para  tratar
suas enfermidades. 2. Ainda que o procedimento prescrito
não esteja previsto nas listas do município,  é dever  do
ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de
sua  necessidade,  o  atestado  emitido  pelo  médico  que
acompanha o tratamento da autora. 3. A saúde é direito
de todos e dever do estado, garantido pelo art. 196 da CF.
Por  tal  razão,  questões  de  ordem  principiológica  e/ou
orçamentária  não  podem  se  sobrepor  às  disposições
constitucionais. Embora o município alegue não ter rubrica
orçamentária  específica  para  o  tratamento  cirúrgico
postulado,  é  dever  dos  entes  públicos  fornecê-los,
bastando,  para  a  constatação  de  sua  necessidade,  o
atestado  emitido  pelo  médico  que  acompanha  o
tratamento da parte autora. 4. Não há falar em ofensa aos
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princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade,
pois  não  há  comprovação  de  que  o  pagamento  de
tratamento  cirúrgico  deste  gênero  possa  provocar  o
colapso do sistema, além do que se está simplesmente a
garantir  preponderância  do  direito  à  saúde
constitucionalmente  assegurado,  não  havendo  como
afirmar  que  haja  o  atendimento  de  direito  subjetivo
individual em detrimento aos de uma coletividade, pois se
trata da proteção à dignidade da pessoa humana. Apelo
desprovido.  (TJRS;  AC  171263-08.2014.8.21.7000;
Pelotas; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres
Hermann; Julg. 02/07/2014; DJERS 15/07/2014)

Desse modo,  está  correta  a  decisão agravada,  devendo ser

mantida integralmente, em seu mérito.

O  art.  557,  do  CPC,  prescreve  que  “O  relator  negará

seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,

prejudicado ou contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior.”

Por  tais  razões,  diante  da  manifesta  improcedência  da

insurreição,  NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento.

Publique-se.

Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ____ de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                           Relator
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