
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 2011786-28.2014.815.0000
Origem : 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Estado da Paraíba
Procurador : Wladimir Romaniuc Neto
Agravada : Gerlândia Serafim
Advogados: Aleksandro de Almeida Cavalcante e Ricardo Leite de Melo

AGRAVO  INTERNO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SAÚDE.  CONCESSÃO  DE  LIMINAR.  CIRURGIA
NEUROLÓGICA  E  BLOQUEIO  DE  VERBA
PÚBLICA  PARA  REALIZAÇÃO  DO
PROCEDIMENTO. IRREVERSIBILIDADE  DA
MEDIDA  E  EFEITO  MULTIPLICADOR.
INSUFICIÊNCIA  EM  DESCONSTITUIR  O
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA E O DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
E  À  SAÚDE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.

-  Ainda  que  o  poder  público  disponibilize
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procedimento  em  hospital  público  em  favor  da
coletividade,  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa
humana impõe o fornecimento da terapia na forma
determinada pelo profissional de saúde, assegurando
o direito constitucional à vida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  195/207,
interposto  pelo  Estado da Paraíba contra  decisão monocrática  proferida  por esta
relatoria,  fls.  186/190,  a  qual negou  seguimento ao  Agravo  de  Instrumento,
mantendo-se, por conseguinte, o pronunciamento exarado pela Juíza de Direito da 2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, fls. 161/162.

Nas  suas  razões, o  recorrente  aduz  não  ter  se
atentado para o princípio da razoabilidade, ignorando a realização de procedimento
cirúrgico pela rede pública. Defende que o acolhimento do pleito pode gerar efeito
multiplicador, inviabilizando o sistema de saúde, de acordo com o entendimento dos
Tribunais Superiores.  Declina sobre a impossibilidade de sequestro de numerário,
seja  pela  irreversibilidade  da  medida,  ou  pela  violação  a  decisão  proferida  pelo
Supremo Tribunal Federal na Decisão da Adin nº 1.662/SP.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
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normas  regimentais  de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

Todavia, em que pese a argumentação do insurgente,
não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada.

Destarte, não pode o ente público tentar se esquivar
de sua obrigação constitucional em assistir a seus cidadãos, principalmente, no que
pertine  a  saúde,  direito  fundamental  do  ser  humano,  negando-se  a  prestar
medicamentos e  procedimentos cirúrgicos  às pessoas de que dele necessitam para
garantir o próprio direito à vida.  

  
O Supremo Tribunal Federal explicitou:

O  direito  à  saúde  representa  conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida (Agravo
Regimental  no  Recurso  Extraordinário  nº  271.286-
8/RS, julgado em 12/09/2000).

Direcionamento  igualmente  defendido  por André
Ramos Tavares ao conceituar o direito à saúde:

 
O mais básico de todos os direitos, no sentido de que
surge  como  verdadeiro  pré-requisito  da  existência
dos  demais  direitos  consagrados
constitucionalmente.  É,  por  isto,  o  direito  humano
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mais sagrado. (In.  Curso de Direito Constitucional,
p. 387, Saraiva, 2002).

Nessa  ordem,  mantenho  indene  a  decisão  ora
recorrida,  com  destaque  para  possibilidade  de  se  bloquear  verba  pública  em
decorrência  da  recalcitrância  do  Estado  da  Paraíba, em  arcar  com  os  custos  da
cirurgia:  

(…) O Estado da Paraíba se insurge contra a decisão
que determinou o bloqueio do valor de R$ 202.173,85
(duzentos  e  dois  mil  cento  e  setenta  e  três  reais  e
oitenta  e  cinco  centavos),  para  custeio  do
procedimento cirúrgico a que necessita se submeter,
Gerlândia  Serafim,  referente  ao  implante  de
neuroestimulador  medular,  visando  evitar  a
permanência de “dor crônica  -  dor  neuropática” na
região de membro inferior direito e região pélvica”,
fl. 15, nos moldes do documento médico, de fl. 32.
Como já antecipado,  deve ser  mantida a decisão a
qual  determinou  o  bloqueio  do  procedimento
almejado,  porquanto  a  agravada  não  pode  ficar  a
mercê da boa vontade do ente público em custear a
cirurgia  pleiteada  desde  de  2013,  notadamente
quando  todos  os  elementos  de  prova  indicam  a
necessidade  de  seu  tratamento,  inclusive  com
avaliação  médica  realizada  pela  equipe  médica  do
Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador
Humberto  Lucena,   fl.  56,  com  ulterior  notícia  de
“compras  para  aquisição  de  agendamento  da
cirurgia, conforme ofício em anexo”, fl. 64.
Nesse  trilhar,  não  se  desconhece  ser  possível  o
sequestro  de  verbas  públicas,  em  caso  de
descumprimento de determinação judicial, a fim de
assegurar  o  tratamento  médico  necessário  ao
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restabelecimento  da  saúde  de  pessoa  enferma.  Em
outras palavras, “O direito à saúde deve prevalecer
sobre o princípio da impenhorabilidade dos recursos
públicos.  Nas  palavras  do  Min.  Teori  Albino
Zavascki, pode-se ter por legítima, ante a omissão do
agente  estatal  responsável  pelo  fornecimento  do
medicamento,  a  determinação  judicial  do  bloqueio
de  verbas  públicas  como  meio  de  efetivação  do
direito  prevalente.  (REsp  840.912/RS,  Primeira
Turma, julgado em 15.2.2007, DJ 23.4.2007)”.
Na mesma direção:
ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535  DO  CPC.  SÚMULA 284/STF.  POSSIBILIDADE
DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA
PÚBLICA.  DIREITO  À  SAÚDE  E  À  VIDA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DA MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA 7/STJ.  [...].  3.  É
possível a concessão de tutela antecipada contra a
Fazenda  Pública  para  obrigá-la  a  custear  cirurgia
cardíaca  a  cidadão  que  não  consegue  ter  acesso,
com  dignidade,  a  tratamento  que  lhe  assegure  o
direito  à  vida,  podendo  ser  fixada  multa
cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar
o  bloqueio  de  verbas  públicas.  O  direito
fundamental,  nestes  casos,  prevalece  sobre  as
restrições  financeiras  e  patrimoniais  contra  a
Fazenda  Pública.  Precedentes.  Agravo  regimental
improvido.  (AgRg  no  AREsp  420.158/PI,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013).
Além disso, no caso em testilha, o que se busca é a
garantia  de  tratamento  de  saúde,  mediante  o
deferimento  do  bloqueio de  verbas  públicas  com
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ulterior  realização  de  procedimento  cirúrgico,
conjuntura que,  ao  meu juízo,  autoriza a  medida
adotada na decisão vergastada.  

De  outra  sorte,  o  efeito  multiplicador  não  tem  o
condão de afastar o dever do recorrente, em financiar o procedimento necessário.

A  propósito,  seguem  jurisprudências  nesse
caminhar:

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO  E
CHAMAMENTO  AO  PROCESSO  DOS  DEMAIS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  DESNECESSIDADE.
RESPONSABILIDADE  SOLIDARIA.  MINIMO
EXISTENCIAL.  RESERVA  DO  POSSÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  DISSOCIAÇÃO.  EFEITO
MULTIPLICADOR  NÃO  VERIFICADO.
MEDICAMENTO  NÃO  PREVISTO  EM  LISTA
OFICIAL.  POSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  45  DO
TJCE.  PROVA  PERICIAL.  MATÉRIA  PRECLUSA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de
ilegitimidade passiva do Estado do Ceará. O art. 23,
II, da Constituição Federal estabelece a competência
comum dos entes federativos. De forma alguma essa
estrutura  paralela  pode  significar  a  exclusão  da
responsabilidade  dos  demais  entes.  Portanto,
independentemente da obrigação da União, o Estado
não  pode  se  furtar  de  cumprir  seu  dever
constitucional.  2.  O  mínimo  existencial  deve  ser
compreendido como o conjunto de condições básicas
e indispensáveis para que o ser humano desfrute de
uma vida  digna.  Tais  condições  não  se  restringem
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àquelas bastantes para a sobrevivência; e, ainda que
o fosse, como a espécie trata da preservação da vida
da apelada, maior razão para que o Estado garanta o
tratamento  médico  necessário.  3.  O  Princípio  da
Reserva do Possível informa da possibilidade de se
limitar  a  efetivação  dos  direitos  fundamentais  e
sociais,  sob  o  pálio  da  insuficiência  de  recursos
financeiros no orçamento do Estado.  4. Não há que
se  falar  em  efeito  multiplicador  da  decisão,  por
duas  razões:  A  uma,  porque  não  restou
demonstrado  nos  autos  grave  lesão  à  economia
pública decorrente do cumprimento da decisão;  a
duas,  porque  é  dever  constitucional  do  Poder
Público  implementar  as  políticas  públicas
necessárias para o total e amplo exercício de todos
os direitos fundamentais e sociais do indivíduo. 5.
De  igual,  rejeita-se  a  negativa  estatal  sob  o
fundamento de ausência de previsão do fármaco em
lista oficial. A jurisprudência se mantém firme pela
impropriedade  de  tal  argumentação,  assentada  na
proteção constitucional destinada ao direito de que
trata  a  presente  demanda.  6.  Há  entendimento
sumulado  neste  tribunal  no  sentido  de  que  o
medicamento  a  ser  fornecida  deverá  ser
devidamente registrado na Anvisa:  Súmula nº  45 -
Ao  Poder  Público  compete  fornecer  a  pacientes
tratamento ou medicamento registrado no órgão de
vigilância sanitária competente, não disponibilizado
no  sistema  de  saúde.  7.  Acerca  da  necessidade de
prova  pericial  neste  tipo  de  ação  não  deve  ser
acolhida,  tendo  em  vista  que  o  apelante  teve  o
momento  processual  adequado  para  requerê-la  e
deixou  correr  in  albis,  conforme  se  observa  do
despacho  de  fl.  89  e  certidão  de  fl.  92.  Resta,
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portanto,  preclusa  a  matéria.  8.  Sentença  mantida.
Reexame  necessário  e  Apelação  conhecidos
desprovidos.  (TJCE;  APL-RN  0121029-
26.2010.8.06.0001; Segunda Câmara Cível;  Relª Desª
Maria Iraneide Moura Silva;  DJCE 21/05/2014;  Pág.
29) - negritei.

E, 

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  DE
AGRAVO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSULINA
TIPO  GLARGINA  E  LISPRO.  SAÚDE.  ACESSO
UNIVERSAL  E  IGUALITÁRIO.  DEVER  DO
ESTADO.  NEGATIVA DE  PROVIMENTO. Trata-se
de  recurso  de  agravo  interposto  contra  decisão
terminativa  de  lavra  desta  relatoria,  exarada  nos
autos  do  agravo de  instrumento  nº  0334128-4,  que
negou seguimento ao recurso (autos em apenso fls.
58/59).  No  presente  caso,  tenho  que  não  merece
guarida  a  insurgência  do  recorrente.  Extrai-se  dos
autos que a paciente h. F. D. S (criança), portadora de
sequela  neurológica  grave  (paralisia  cerebral,  dm,
epilepsia  de difícil  controle,  hipoglicemia neonatal,
sofrimento fetal e sepsis precoce neonatal) necessita
dos medicamentos trileptal e depakote sprinkle, para
assim  dar  continuidade  ao  tratamento  da
enfermidade acima nominada pelo período descrito
no laudo médico  de fl.  36.  Pois  bem.  De proêmio,
anoto  que  a  obrigação  dos  entes  públicos  com
relação à prestação de serviços de saúde pública, aí
incluído o fornecimento de medicamentos essenciais,
é  comum,  podendo  ser  demandada  qualquer  das
esferas de governo, inteligência do § 1º do art. 198 da
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cf/88.  Com  efeito,  ante  a  competência  comum
estabelecida  na  Carta  Magna  entre  a  união,  os
estados, o Distrito Federal e os municípios, no que
concerne  à  saúde  do  cidadão,  pode  o  prejudicado
exercer  o  seu  direito  contra  quaisquer  dos
responsáveis,  em  conjunto  ou  separadamente.
Outrossim, a Lei nº 8.080/90, art. 7º, XI, determina a
conjugação  dos  recursos  financeiros,  tecnológicos,
materiais  e  humanos  da  união,  dos  estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  municípios  na  prestação  de
assistência  à  saúde  da  população.  No  atinente  ao
tema,  tenho  que  não  merece  prosperar  a  tese
sustentada  pela  parte  agravante,  na medida  que o
dever da administração pública de fornecer os meios
necessários  à  manutenção  da  saúde  dos  cidadãos
subsiste  mesmo  diante  do  fato  de  o  medicamento
necessário  não  constar  da  listagem  oficial.  Vale
anotar que o entendimento ora perfilhado encontra
respaldo irrestrito  nesta  corte  de justiça,  que,  após
proferir inúmeros julgados no sentido trilhado pela
presente  decisão,  editou  a  Súmula  de  número  18,
cujo  teor  consigna  que é  dever  do  estado-membro
fornecer  ao  cidadão  carente,  sem  ônus  para  este,
medicamento  essencial  ao  tratamento  de  moléstia
grave,  ainda  que  não  previsto  em  lista  oficial.
Constata-se,  desta  feita,  a  dissonância  entre  os
argumentos  constantes  das  razões  do  agravo  e  o
posicionamento assente deste tribunal de justiça, fato
que se consolida diante dos documentos acostados
aos  autos,  os  quais  demonstram a  importância  do
medicamento requerido para a manutenção da saúde
da  agravada.  Anoto,  ademais,  que  ao  poder
judiciário  é  conferido  o  dever  constitucional  de
impor ao administrador público o cumprimento das
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regras  e  dos  princípios  formadores  do  regime
administrativo,  razão  pela  qual  a  decisão  ora
recorrida,  ao  invés  de  representar  afronta  à
separação  dos  poderes  e  intromissão  judicial  no
mérito administrativo, simboliza o fiel cumprimento
do mister atribuído pela Constituição da República
aos  agentes  que  compõem  o  poder  judiciário.  Em
síntese, aduz o estado agravante, uma real existência
de  limites  orçamentários  para  com  a  saúde  do
estado,  devendo  o  judiciário,  lamentavelmente,
reconhecer  a  prioridade  de  gastos,  de  modo  a
privilegiar  o  todo  e  não  particularidades.  Aduz
ainda, que referida tese,  resulta do que se entende
por reserva do possível em matéria de saúde pública.
No  mais,  afirma  que,  caso  seja  mantida  a  decisão
agravada, incentivará a repetição de casos idênticos,
causando  o  chamado  efeito  multiplicador,  o  qual
resultará  em  excessiva  oneração  dos  cofres  do
estado.  Atente-se,  nesse sentido,  mais  uma vez,  ao
disposto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal,
bem como no artigo 159 da Constituição Estadual,
respectivamente.  Ressalta-se,  sobremodo,  que  o
sistema de saúde pressupõe uma assistência integral,
no plano singular ou coletivo, na conformidade das
necessidades  de  cada  paciente,  independente  da
espécie  e  nível  de  enfermidade,  razão  pela  qual,
comprovada a necessidade do medicamento para a
garantia da vida do paciente, entendendo-se vida em
seu mais  amplo conceito,  deverá ele  ser  fornecido.
Tenho  que  a  fundamentação  do  estado  agravante,
não  encontra  ressonância  jurídica,  quer  seja  na
legislação,  quer  seja  na  jurisprudência.  Como  é
cediço, para se conceder a antecipação dos efeitos da
tutela faz-se necessário, além da verossimilhança das
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alegações,  perigo de dano irreparável  ou de difícil
reparação. No entanto, isto se evidenciou nos autos,
pois  restou  satisfatoriamente  comprovado  que  a
medicação  exigida  pela  parte/agravada,  de  fato,  é
indispensável  para  o  seu  tratamento.  É  assente,
conforme  texto  constitucional  (art.  196  e  197  da
cf/88),  que  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.  Nessa  diretriz,  constato  que,
comprovada  a  necessidade  do  fornecimento  de
medicamento essencial a saúde do cidadão, como no
caso  em  tela,  cabe  ao  estado  prover  as  condições
indispensáveis  ao  pleno  exercício  da  saúde.  Da
mesma  forma,  é  jurisprudência  pacífica  e
consolidada neste tribunal de justiça que é dever do
estado  fornecer  medicamento  imprescindível  ao
cidadão  carente.  Tanto  que,  acerca  do  tema,  foi
aprovado enunciado sumular,  in verbis:  Súmula nº
18: é dever do estado-membro fornecer ao cidadão
carente, sem ônus para este, medicamento essencial
ao  tratamento  de  moléstia  grave,  ainda  que  não
previsto em lista oficial. Tenho como inconsistentes
os  argumentos  empreendidos  pelo  recorrente  no
presente recurso de agravo. Atente-se que o mesmo
não trouxe qualquer elemento novo capaz de ensejar
nova discussão a respeito do tema. Por unanimidade,
negou-se  provimento  ao  recurso  de  agravo,  nos
termos  do  voto  do  relator.  (TJPE;  Rec.  0004472-
11.2014.8.17.0000; Rel. Des. Antenor Cardoso Soares
Junior;  Julg.  09/09/2014;  DJEPE  17/09/2014)  -
sublinhei.

Vê-se,  portanto,  que  a  parte  agravante  procurou
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apenas  rediscutir  os  pontos  já  analisados  na  decisão  monocrática  recorrida,  não
havendo razão, contudo, para reformá-la.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AGRAVO
INTERNO. 

É  como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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