
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002224-92.2015.815.0000
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
AGRAVANTE: Município  de  João  Pessoa,  representado  por  seu

Procurdor Adelmar Azevedo Regis 
AGRAVADO: Elaine Christine da Silva Felipe
DEF. PÚBLICO: Isabel Carlos Rocha

DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL  –
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO -  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA  -    FORNECIMENTO  DE
MEDICAÇÃO – RISCO DE PERDA FETAL –
TROMBOFILIA  –  PACIENTE  SEM
CONDIÇÕES  FINANCEIRAS  -  DEVER  DO
PODER  PÚBLICO  -  DIREITO
CONSTITUCIONAL  À  VIDA  E  À  SAÚDE  -
RECURSO EM  MANIFESTO  CONFRONTO
COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL,  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA
EGRÉGIA CORTE. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SEGUIMENTO  NEGADO
MONOCRATICAMENTE.

- A saúde é direito de todos e dever do poder
público,  constituindo-se  em  condição
indispensável  para  a  vida  digna  do  cidadão,
nos termos do inc. III, do art. 1º, art. 6º, e art.
196 da Constituição federal de 1988.

 Estando  o  recurso  em  manifesto  confronto
com  a  jurisprudência  pacificada  do  Supremo
Tribunal  Federal,  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  e  desta  Egrégia  Corte,  necessário
negar-lhe seguimento, monocraticamente.
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VISTOS, 

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  de  efeito
suspensivo interposto pelo Município de João Pessoa, insurgindo-se contra
decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital,  que  nos autos da Ação de Obrigação de Fazer  c/c
Antecipação de Tutela, concedeu a medida, em favor de Elaine Christine da
Silva Felipe, portadora de Trombofilia, em face de correr risco de perda fetal,
conforme indicação médica.

Em suas razões, o agravante  afirma que a imposição para a
realização  do  fornecimento  de  medicamentos,  diante  da  possibilidade  de
substituição desses por outro similar, causa evidente dispêndio de dinheiro
em afronta  aos  princípios  da  impessoalidade  e  as  normas  que  regem  o
orçamento público, ao passo que o Município deveria ter verificado o estado
clínico da  autora,  por  meio de perícia  para  fins  de deferimento.  Ao final,
pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela confirmação
da liminar pleiteada, revogando a decisão combatida.

É o relatório.

DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso.

Sustenta  o  agravante  que  houve  desacerto  na  decisão
recorrida,  em conceder  o fornecimento do medicamento CLEXANE 60mg,
em face da autora, ora agravada, de não possuir recursos financeiros, bem
como afirma que a interlocutória combatida merece ser suspensa, ao passo
que pode haver a substituição do medicamento, bem como perícia para a
real  necessidade da agravada, já que esta não satisfez o ônus da prova,
previsto no art. 333, I, do CPC.

Não há que se falar em necessidade de prévia perícia médica
na  pessoa  da  agravada,  eis  que  o  magistrado  analisou  as  provas
apresentadas aos autos, considerando suficiente para atestar a doença que
acomete a parte autora e a necessidade urgente do tratamento indicado pelo
médico que a assiste.

De mais disso, o direito à vida,  à saúde e,  conseqüente,  à
assistência médica está gravado na Constituição Federal, no rol dos Direitos
Sociais. Precisamente, no art. 6º. Indo mais além, estabelece o art. 196, da
Magna Carta:

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
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de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação.

Pontificando sobre o tema, Alexandre de Morais1:

A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê
princípios  informadores  e  regras  de  competência  no
tocante à proteção da saúde pública. No preâmbulo da
Constituição  Federal  destaca-se  a  necessidade  de  o
Estado  Democrático  assegurar  o  bem-estar  da
sociedade.  Logicamente,  dentro  do  bem-estar,
destacado  como  uma  das  finalidades  do  Estado,
encontra-se a Saúde Pública.  Além disso, o direito à
vida  e  à  saúde,  entre  outros,  aparecem  como
conseqüência  imediata  da  consagração  da
dignidade da pessoa humana como fundamento da
República Federativa do Brasil.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que
“o preceito do artigo 196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante o
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção,
proteção  e  recuperação.  Nesse  sentido  tem julgado  a  Colenda  terceira
Câmara Cível desta Corte de Justiça:

AGRAVO  INTERNO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  FÁRMACO  IMPRESCINDÍVEL  À
SAÚDE  E  À  VIDA.  ART.  196  DA  CARTA  MAGNA.
DIREITO  FUNDAMENTAL.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO.  O
direito  à  saúde.  Além  de  qualificar-se  como  direito
fundamental  que  assiste  a  todas  as  pessoas.
Representa conseqüência constitucional indissociável do
direito  à  vida.  O  poder  público,  qualquer  que  seja  a
esfera  institucional  de  sua  atuação  no  plano  da
organização  federativa  brasileira,  não pode mostrar-se
indiferente  ao  problema  da  saúde  da  população,  sob
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave  comportamento  inconstitucional.  A  interpretação
da  norma  programática  não  pode  transformá-la  em
promessa constitucional  inconseqüente.  (STF. Re 271-
286  AGR.  Rel.  Min.  Celso  de  melo).  (TJPB;  AGInt
001.2012.005192-3/001; Terceira Câmara Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques de Sá e Benevides;
DJPB 15/04/2013; Pág. 15).

A referência à expressão ‘Estado’,  contida no referido artigo
do Texto Constitucional, mostra-se abrangente, a alcançar a União Federal,

1 MORAIS, Alexandre de. Constituição Federal Interpretada, 1ª ed., Atlas, São Paulo, 2002, p. 1904.
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os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios”2. Julgou o
STF:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. CIRURGIA.
DIREITO  À  SAÚDE.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. O recurso extraordinário, ao alegar que
o acórdão recorrido ofende o preceito do art. 198, versa
questão  constitucional  não  ventilada  na  decisão
recorrida  e  que  não  foi  objeto  de  embargos  de
declaração,  faltando-lhe,  pois,  o  indispensável
prequestionamento (Súmulas nºs 282 e 356). O acórdão
impugnado, ao garantir o acesso da agravada, pessoa
de  insuficientes  recursos  financeiros,  a  tratamento
médico  condigno  ao  quadro  clínico  apresentado,
resguardando-lhe  o  direito  à  saúde,  decidiu  em
consonância com a jurisprudência desta corte sobre o
tema.  Precedentes.  Consolidou-se  a  jurisprudência
desta  corte  no sentido  de que,  embora o  art.  196 da
Constituição  de  1988  traga  norma  de  caráter
programático, o município não pode furtar-se do dever
de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à
saúde  por  todos  os  cidadãos.  Se  uma  pessoa
necessita,  para  garantir  o  seu  direito  à  saúde,  de
tratamento médico adequado,  é  dever  solidário  da
união,  do  estado  e  do  município  providenciá-lo.
Precedentes.  Agravo  regimental  desprovido.  (STF;
AI-AgR  550.530;  PR;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Joaquim  Barbosa;  Julg.  26/06/2012;  DJE  16/08/2012;
Pág. 41).

No âmbito estadual, o Egrégio Tribunal de Justiça paraibano
já firmou jurisprudência sobre o tema:

PRELIMINAR.  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO.
REJEIÇÃO  -Todos  os  entes  da  Federação  possuem
legitimidade para figurarem no pólo passivo da ação de
fornecimento de medicamento, haja vista que o direito à
saúde é prestado aos cidadãos através de um sistema
único,  integrado  por  uma  rede  regionalizada  e
hierarquizada, composta por todos os entes federados,
em  que  o  poder  é  descentralizado,  não  havendo
necessidade  de  chamar  a  União  e  o  Município  para
figurarem  no  processo.  […]  (TJPB  -  Acórdão  do
processo nº 20020110288178001 - TRIBUNAL PLENO -
Relator DESª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D.
FERREIRA - j. em 14/08/2012).

No  que  tange  a  substituição  do  medicamento,  restou
evidenciado nos autos,  que o uso dessa medicação é urgente,  diante da

2 STF AI 2238.328/RS, Min. Marco Aurélio, DJ 11.0.99.
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possibilidade de complicações na saúde da agravada, e colocando em risco
o maior patrimônio do impetrante, qual seja, a vida.

Nestes termos,  entendo que não cabe ao Município  decidir
qual seria o melhor procedimento indicado para a agravada, vez que não é
profissional habitado nesta área, o que, sem medo de errar, poderá causar
sérias  lesões  à  situação  clínica  daquele  que,  por  alguma  debilidade  de
saúde, sendo carente, necessita de sua ajuda.

Ademais,  deve o  Ente Público  proclamar  o  reconhecimento
formal  de  um  direito,  tornando  essencial  que,  para  além  da  simples
declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e
plenamente garantido, especialmente no caso de direito à saúde se qualifica
como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir a
implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento
constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC,  NEGO
SEGUIMENTO MONOCRÁTICO,  mantendo,  por  conseqüência,  totalmente
inalterada a tutela antecipada deferida pelo Juízo  a quo, eis que o recurso
interposto pelo agravante está em manifesto confronto com a jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e
desta egrégia Corte.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                    RELATOR
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