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AGRAVO DE INSTRUMENTO.  OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  DIREITO  À  SAÚDE.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DE  TODOS.  COMPROVAÇÃO  DA
IMPORTÂNCIA  DA  INTERVENÇÃO  RECOMENDADA
PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA.
DEVER DO PODER PÚBLICO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA
CIRURGIA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS
ENSEJADORES  PARA  A  CONCESSÃO  DA  TUTELA
ANTECIPADA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  POR
DECISÃO MONOCRÁTICA.  

A disponibilização de procedimento cirúrgico, essencial  ao
tratamento  da  patologia  apresentada,  às  pessoas
hipossuficientes,  é  dever  da  Fazenda  Pública,  pois  a
assistência  à  saúde  e  a  proteção  à  vida  são  garantias
constitucionais. 

“Art. 5°- 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).

V I S T O S.

Trata-se de  Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo Município de Santa Rita, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da

5ª Vara da Comarca de Santa Rita  que, nos autos da Ação Civil  Pública movida pelo

Ministério  Público,  na  defesa  dos  interesses  de  Maria  Oneide  Barbosa  dos  Santos ,

deferiu  pedido  de  tutela  antecipada  formulado,  no  sentido  de  determinar  que  o

agravante forneça à paciente Kit de monitorização do nervo facial e Dissector 52x3MM,

uma vez que está acometida de um tumor em parótida direita com aumento progressivo e

linfonados cervicais, necessitando se submeter a procedimento de parotidectmia de nervo

facial direito (fls.61/62).
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O recorrente alega, inicialmente, que a decisão agravada fere a autonomia

municipal e a independência dos poderes, além do respeito à reserva do possível. 

Ademais, aduz a necessidade de previsão orçamentária para o fornecimento

de  medicamentos  e  tratamentos  médicos,  bem  como  o  necessário  procedimento

licitatório, ainda mais tratando-se de material de alto custo. 

Afirma  ter  a  medida  concedida  natureza  irreversível,  bem  como  que  a

ausência de previsão nas leis orçamentárias poderá gerar um grave dano nas finanças

municipais.  

Ante  o  exposto,  pugna pela  atribuição de efeito  suspensivo  ao  presente

recurso, no sentido de que seja sobrestado  o  decisório  agravado.  No  mérito,  requer  o

provimento da irresignação instrumental, para que seja revogado o decisum objurgado. 

Pedido de efeito suspensivo indeferido, às fls. 70/72. 

Informações prestadas pelo Juiz a quo, às fls. 77. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 79/85. 

Instada a manifestar-se, às fls. 91/95, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do agravo. 

É o breve relatório. 

DECIDO

Mantenho-me fiel a posição esposada por ocasião da apreciação  do

pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me  reproduzir  o  que  fora  afirmado  naquela

oportunidade. 
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“Consoante  relatado,  o  agravante  busca o  deferimento
de liminar no 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  objurgado,  que  deferiu  tutela
antecipada  no  sentido  de  determinar  que  o  Município  de
Santa Rita forneça à paciente, no prazo de cinco dias, Kit de
monitorização do nervo facial e Dissector 52x3MM, uma vez
que está acometida de um tumor em parótida direita com
aumento progressivo e linfonados cervicais, necessitando se
submeter a procedimento de parotidectmia de nervo facial
direito (vide laudos e orçamentos de fls. 39/41/42 e 50/52)

É de bom alvitre  lembrar que o Parquet,  através da lide
proposta no primeiro grau de jurisdição, busca resguardar a
efetividade do direito à vida e à saúde do cidadão, que se
encontram  garantidos  constitucionalmente,  nos  arts.  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 os 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
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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”.

Com  efeito,  deparamo-nos  com  receituários  médicos,
transcritos por profissionais do Hospital Napoleão Laureano,
atestando  a  patologia  descrita  na  peça  vestibular  e  a
necessidade  do  procedimento  cirúrgico  pleiteado,  a  ser
efetivado  com  os  materiais  requeridos,  de  modo  que
submeter  a  paciente  a  questões  orçamentárias  e
burocráticas, seria o mesmo que colocar em segundo plano
o  direito  à  vida  e  à  saúde,  protegidos  em  nossa  Carta
Magna. 

Por  conseguinte,  a  jurisprudência  é  assente  sobre  a
possibilidade de concessão de liminar em face da Fazenda
Pública, quando essa medida for essencial à satisfação da
determinação  judicial,  no  sentido  da  proteger  o  direito  à
saúde do paciente, assim vejamos: 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
JUDICIAL  PARA  O  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
PRETENSÃO RECURSAL RELACIONADA À VERIFICAÇÃO DA
EXISTÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  LEGAIS  PARA  O
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 273 DO
CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ. POSSIBILIDADE DE DEFERIR-SE
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA
JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
(...)
2.  Há  muito  se  sedimentou  na  jurisprudência  do  STJ  o
entendimento de que é possível a concessão de antecipação
dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para o fim de
obrigá-la ao fornecimento de medicamento a cidadão que não
consegue ter  acesso,  com dignidade,  a  tratamento que lhe
assegure o direito à vida. Precedentes: AgRg no Ag 842.866/MT,
Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  DJ  03/09/2007;  REsp
904.204/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ
01/03/2007;  REsp  840.912/RS,  Rel.  Ministro  Teori  Albino
Zavascki,  Primeira  Turma,  DJ  23/04/2007;  AgRg  no  Ag
747.806/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ
18/12/2007.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1299000/RS,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012,  DJe
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10/02/2012) (grifei)

Diante dessas razões, falta fumus boni iuris ao recorrente
apto à concessão do efeito suspensivo pretendido. 

Com  relação  ao  periculum  in  mora,  este  também  está
ausente  para  o  insurgente,  tendo  em  vista  a
imprescindibilidade  da  paciente  em  obter  a  intervenção
cirúrgica  recomendada,  com  os  materiais  descritos  pelos
médicos, sob pena de sofrer pioras em seu estado de saúde,
sobretudo considerando que se trata de uma pessoa idosa,
que  desde  agosto  de  2014  vem  tentando  realizar  o
procedimento recomendado para o seu tratamento, todavia
sem sucesso (vide parecer administrativo de fls.57/59).  

Por  último,  destaco  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, como
a saúde e a vida,  conforme orienta o artigo 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.” 

Portanto, diante da ausência dos requisitos imprescindíveis
para a concessão da tutela recursal, INDEFIRO o pedido de
efeito suspensivo neste agravo.” (fls.70 v/71 v).

Outrossim, segundo se observa com a transcrição da decisão acima, está

devidamente comprovada a necessidade da paciente em ser submetida ao procedimento

cirúrgico pleiteado, cabendo ao Município, como ente federado legitimado, nos termos do

art. 196 da CF, disponibilizar o tratamento. 

Assevero, ainda, que possíveis questões de ordem interna da Administração

Pública,  atinentes  à  forma  de  procedimento  para  a  realização  dos  atos  cirúrgicos,

considerados de alta complexidade, não podem servir de empecilho ao direito do cidadão

enfermo,  uma  vez  que  estamos  tratando  da  saúde,  cuja  responsabilidade  dos  entes

políticos está constitucionalmente fixada. 

Sobre o tema, colaciono julgado desta Corte:
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“AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Desnecessidade de inclusão em lista prévia fornecida pelo
ministério  da saúde.  Desprovimento  do recurso.  "[.  ]  sendo o
SUS composto pela união, estados-membros e municípios, é de
reconhecer-se,  em  função  da  solidariedade,  a  legitimidade
passiva de quaisquer deles no polo passivo da demanda. " a falta
de inclusão de medicamento em lista prévia não pode, por si só,
obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a portador de
moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e
receitada,  aquela,  por  médico  para  tanto  capacitado.” (TJPB.
AGInt nº 200.2008.028007-2/001. Rel. Des. João Alves da Silva.
DJPB 30/09/2010. Pág. 8) 

AGRAVO INTERNO -  DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A
RECURSO  POR  CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - POSSIBILIDADE
-INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  -MATÉRIA
MERITÓRIA ALUSIVA A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-TRATAMENTO DE SAÚDE - OSTEOPOROSE -DIREITO A VIDA
- ÔNUS DO ESTADO -DESPROVIMENTO DO RECURSO. Saúde
traduz  bem  jurídico  constitucionalmente  tutelado,  por  cuja
integridade o poder público deve velar de maneira responsável,
formulando  e  implementando  políticas  sociais  e  econômicas
idôneas, que visem a garantir aos cidadãos o acesso universal e
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. É dever
do  Estado  fornecer  gratuitamente  os  medicamentos
necessários  àqueles  que  não  dispõem  de  recursos
financeiros para custeá-los, ainda que prescritos por médico
particular. TJPB - Acórdão do processo nº 20020090325172001 -
Órgão (2ª Câmara Cível) - Relator DESA. MARIA DE FATIMA M.
B. CAVALCANTI - j. Em 20/04/2010.

Frise-se,  também,  que  o  Ente  Público  não  comprovou  que  o  valor  do

tratamento implicaria aumento do crédito orçamentário anual, muito menos que a quantia

dispendida não estaria dentre os valores repassados para o tratamento da saúde.

Ora, a falta de previsão orçamentária não pode servir  como escudo para

eximir a Edilidade de cumprir com o seu dever de prestar o serviço de saúde adequado à

população. A propósito, decisão deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO.  ILEGITIMIDADE  AD  CAUSAM.  NÃO
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CARACTERIZAÇÃO.  MÉRITO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  SAÚDE.  DIREITO  FUNDAMENTAL.  FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTOS.  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA
TUTELA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. DESPROVIMENTO.
- Atendendo ao disposto no art. 196 da Constituição da República,
tem-se que a responsabilidade do Estado,  no caso vertente,  é
solidária,  não  havendo  motivo  para  que  se  invoque  sua
ilegitimidade passiva. Precedentes do STJ.
-  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.
O fato de não estar a despesa prevista no orçamento público, não
é  justificativa  aceitável  para   suplantar  uma  cláusula   pétrea
constitucional. 1

Aduz  o  agravante,  ainda,  a  respeito  da  não  observância  à  Cláusula  da

Reserva do Possível e ao Princípio da Separação dos Poderes

Pois bem, sabe-se que os Poderes não podem interferir  uns nos outros,

além do concebido pela Carta da República, bem como que o Município não pode ser

compelido a fazer algo além do possível. 

No  entanto,  deve  ao  menos  garantir  o  mínimo  existencial  para  os  seus

administrados, sobrelevando-se a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 

A  Constituição  Federal,  em  seu  art.  37,  cobra  do  Administrador  um

comportamento legal, ético, moral e eficiente, perfilado com o interesse público, sendo o

ato da Municipalidade de negar o fornecimento do tratamento médico considerado ilegal e

ineficiente, cabendo ao Poder Judiciário analisar o ato administrativo sob o aspecto da

moralidade e do desvio de poder. 

No mesmo sentido, o entendimento do Colendo STJ: 

1(TJPB – 1ª Câmara Cível. AI n. 20020080360908001. Relator: Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz Convocado). J.
em 12/02/2009)
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É lícito ao Poder Judiciário examinar o ato administrativo, sob o
aspecto  da  moralidade  e  do  desvio  do  poder.  Como princípio
inscrito no art. 37, a Constituição Federal cobra da Administração,
além de uma conduta legal, um comportamento ético. 2

O  pronunciamento  do  eminente  Senhor  Ministro  do  Supremo  Tribunal

Federal, Dr. Marco Aurélio de Mello, quando da sua relatoria no Mandado de Segurança

nº 23.452/RJ, bem define a questão em comento, in verbis:

(...)  O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as
franquias  constitucionais  e  para  garantir  a  integridade e  a
supremacia  da  Constituição,  desempenha,  de  maneira
plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria
Constituição. 
O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde
que  pactuado  pelo  respeito  à  Constituição,  não  transgride  o
princípio da separação dos Poderes. 
O sistema constitucional  brasileiro,  ao consagrar o princípio da
limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado
a impedir  a  formação  de  instâncias  hegemônicas  de  poder  no
âmbito  do  Estado,  em  ordem  a  neutralizar,  no  plano  político-
jurídico,  a possibilidade de dominação institucional  de qualquer
dos Poderes da República sobre os demais órgãos da soberania
nacional.3 

Portanto, estão caracterizados os elementos essenciais para o deferimento

da tutela antecipada, uma vez que a sua negativa poderia causar prejuízos à saúde ou,

até mesmo, à sobrevivência do enfermo. 

Logo,  não  há  dúvida  quanto  à  necessidade  de  manutenção  da  decisão

impugnada,  uma vez  que  a  sua modificação implicaria,  ainda  que por  via  oblíqua,  a

completa negação ao direito fundamental à vida.

Ante  o  exposto,  outro  caminho  não  há  a  este  Relator,  senão  NEGAR

SEGUIMENTO  AO PRESENTE RECURSO, monocraticamente, nos termos do caput do

art.  557  do  CPC,  eis  que  em confronto  com a  jurisprudência  majoritária  de  Tribunal

Superior  e  desta  Corte,  prestigiando,  assim,  os  princípios  da  celeridade  e  economia

2(STJ - 1ª Turma; REsp nº 21.923-5; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; DJU de 13/10/92, pág. 17.662).
3(STF - MS nº 23.452/RJ., DJU de 12/5/2000).
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processuais.

P. I. Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 22 de abril de 2015. 
         

       Des. José Ricardo Porto
                     RELATOR

J/02
J/07r                                          
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