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AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO. 
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  LIMINAR  CONCESSIVA. 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. TUTELA DO DIREITO À 
VIDA E  À SAÚDE.  VALOR  MAIOR.  DEVER  DO PODER 
PÚBLICO  EM  REALIZAR  O  PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO.  CONCESSÃO  DE  PRAZO  PARA  ULTIMAR 
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  DE  COMPRA  DE 
MATERIAL  MÉDICO.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
NECESSIDADE  E  URGÊNCIA  DO  PROCEDIMENTO. 
RECURSO EM  CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL. CPC, ART. 557, 
CAPUT. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. 

- “Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito 
de  todos  e  dever  do  Estado.  Tal  premissa  impõe  ao  Estado  a 
obrigação  de  fornecer  gratuitamente  às  pessoas  desprovidas  de 
recursos  financeiros  a  medicação  necessária  para  o  efetivo 
tratamento de saúde” (REsp 828.140/MT, Rel. Min.  Denise Arruda, 
Primeira Turma, DJ 23.04.2007). 2 Agravo Regimental não provido”1.

-  “Entre  proteger  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  que  se 
qualifica  como  direito  subjetivo  inalienável  assegurado  pela 
própria  Constituição  da  República  (art.  5,  caput),  ou  fazer 
prevalecer,  contra  essa  prerrogativa  fundamental,  um  interesse 
financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado 
esse  dilema  –  que  razões  de  ordem  ético  jurídica  impõem  ao 
julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida”. 

-  Nos termos  do  art.  Art.  527,  I,  do  CPC,  “recebido o  agravo de 

1 STJ - AgRg no Ag 893.108/PE - Rel. Ministro  Herman Benjamin – T2 - DJ 22/10/2007 - p. 240.



instrumento  no  tribunal,  e  distribuído  incontinenti,  o  relator 
negar-lhe-á seguimento, liminarmente, nos casos do art.  557, que, 
por sua vez, determina que “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”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  liminar 
interposto pelo Município de João Pessoa, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da ação de obrigação de 
fazer  com  pedido  de  tutela  antecipada,  manejada  por  Jhennefir  Kelly  Virgínio, 
representado por  sua  genitora,  Kessia  Kelly  Virgínio  dos  Santos  em desfavor  do 
Município de João Pessoa.

A  Decisão  recorrida  deferiu  a  tutela  antecipada,  para 
determinar que o promovido realize, de imediato, a neurocirúrgia para correção de 
deformidade vertebral seguida de artrodese dorsolombar extensa com monitorização 
medular  transoperatória  (neuromonitoramento  intra-operatório)  e  cell  saver  no 
autoro,  em  hospital  na  rede  pública,  com  os  respectivos  materiais  cirúrgicos, 
consoante inicial e indicação médica, sob pena de sequestro do valor necessário ao 
cumprimento da medida e encaminhamento de cópia ao Ministério Público.

Inconformado,  recorre  a  Edilidade,  alegando  que  não  está 
negando o cumprimento da decisão judicial, necessário ao tratamento de saúde do 
agravado,  mas  que necessita  de  prazo  razoável  para  que  ultime  o  procedimento 
licitatório e possa disponibilizar a cirurgia necessitada pelo recorrido.

Assegura  que  a  inclusão  indiscriminada  do  custeio  de 
procedimentos e medicamentos no orçamento da saúde implicaria o privilégio de 
alguns  em  detrimento  do  demais,  comprometendo  o  orçamento  público  e  outas 
políticas públicas.

Ressalta  a  necessidade de  atribuição  de  efeito  suspensivo ao 
recurso, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente 
agravo e, no mérito, garantir o direito do agravante providenciar a contratação ou, 
alternativamente, conceda prazo razoável para que ultime o procedimento licitatório 
e disponibilize a cirurgia necessitada pela recorrida.

É o relatório. DECIDO

Compulsando-se os autos e analisando-se a casuística posta em 
deslinde, faz-se necessário adiantar que o presente agravo não merece provimento.



Conforme relatado, o promovente, ora recorrido, ajuizou ação 
de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, requerendo a realização de 
procedimento cirúrgico (Artrodese da coluna dorsolombar), com urgência, a fim de 
combater grave escoliose idiopática do adolescente – CID 10 M41.1, estando, assim 
em  estado  de  perigo,  vez  que,  caso  não  proceda  ao  tratamento  a  tempo,  a 
enfermidade pode lhe ocasionar sérios prejuízos, inclusive, segundo relata, a morte.

A  Decisão  recorrida  deferiu  a  tutela  antecipada,  para 
determinar  que  o  promovido  realize,  de  imediato,  o  procedimento  cirúrgico 
solicitado  em  hospital  na  rede  pública,  com  os  respectivos  materiais  cirúrgicos, 
consoante inicial e indicação médica, sob pena de sequestro do valor necessário ao 
cumprimento  da  medida  e  encaminhamento  de  cópia  ao  Ministério  Público, 
motivando a insurreição do recorrente.

Inicialmente, oportuno ressaltar que a Constituição Federal, ao 
tratar  “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” (Título II),  deixa positivado, logo 
no caput do art. 5º, que são garantidos “aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade...”.

Ao se ocupar do tema, Alexandre de Moraes assevera que “o 
direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-
requisito à existência e exercício de todos os demais direitos”.E conclui logo após: 
“A Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado 
assegurá-lo  em  sua  dupla  acepção,  sendo  a  primeira  relacionada  ao  direito  de 
continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto à subsistência”. 2

Para Uadi Lâmego Bulos, o direito a vida não implica apenas 
em nascer, mas também o “direito de subsistir ou sobreviver”.

Corolário direto desta garantia constitucional, o direito a saúde 
foi objeto de especial atenção do legislador constitucional que, no art. 196, cuidou de 
estabelecer os princípios sobre os quais se assenta. Ali ficou positivado:

“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 igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ao tratar dos direitos fundamentais e, mais especificamente, do 
direito à vida e à saúde, a norma de regência determina, no seu art. 11, § 2º, que 
“incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 

2 Direito Constitucional - 8ª ed. - Atlas - p.61/62.



reabilitação.”

Ora,  diante  da  sistemática  adotada  pela  Constituição,  bem 
assim os princípios que ali  se encontram positivados, não se pode chegar a outra 
conclusão que não seja a obrigatoriedade dos entes federados, no caso o Município 
de  João  Pessoa,  através  do  seu  órgão  responsável  pela  Saúde,  em  custear  o 
procedimento pleiteado pelo autor, ora agravado.

De fato, negar tal fornecimento, nas circunstâncias retratadas 
nos autos, equivale a negar ao paciente o direito à saúde e, por consequência óbvia e 
inexorável, à vida, violando os princípios tidos por fundamentais pela Carta Política. 

Não  se  pode  olvidar,  a  propósito,  das  palavras  de  Celso 
Antônio Bandeira de Mello, para quem “violar um princípio é muito mais grave que 
transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a 
uma específico mandamento obrigatório mas a todo um sistema de comandos”. 3

Sobre o tema, merece destaque o seguinte precedente do STJ:

“CONSTITUCIONAL.  RECURSO  ORDINÁRIO. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA  OBJETIVANDO  O 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO 
(RILUZOL/RILUTEK)  POR  ENTE  PÚBLICO  À  PESSOA 
PORTADORA DE DOENÇA GRAVE: ESCLEROSE LATERAL 
AMIOTRÓFICA  -  ELA.  PROTEÇÃO  DE  DIREITOS 
FUNDAMENTAIS.  DIREITO  À  VIDA  (ART.  5º,  CAPUT, 
CF/88)  E  DIREITO  À  SAÚDE  (ARTS.  6º  E  196,  CF/88). 
ILEGALIDADE  DA  AUTORIDADE  COATORA  NA 
EXIGÊNCIA  DE  CUMPRIMENTO  DE  FORMALIDADE 
BUROCRÁTICA. 1 -  A existência,  a validade, a eficácia e a 
efetividade  da  Democracia  está  na  prática  dos  atos 
administrativos do Estado voltados para o homem. A eventual 
ausência  de  cumprimento  de  uma  formalidade  burocrática 
exigida  não  pode  ser  óbice  suficiente  para  impedir  a 
concessão da medida porque não retira, de forma alguma, a 
gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para 
garantia do maior de todos os bens, que é a própria vida. 2 - É 
dever  do  Estado  assegurar  a  todos  os  cidadãos, 
indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está 
consagrado na Constituição da República nos artigos 6º e 196. 
3  -  Diante  da  negativa/omissão  do  Estado  em  prestar 
atendimento à população carente, que não possui meios para 

3 Elementos de Direito Administrativo - 3ª ed. - p. 300.



a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a 
jurisprudência  vem  se  fortalecendo  no  sentido  de  emitir 
preceitos  pelos  quais  os  necessitados  podem  alcançar  o 
benefício almejado (STF, AG nº 238.328/RS, Rel. Min. Marco 
Aurélio, DJ 11/05/99; STJ, REsp nº 249.026/PR, Rel. Min. José 
Delgado,  DJ  26/06/2000).  4  -  Despicienda  de  quaisquer 
comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos 
arts. 6º e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia 
imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao 
princípio  maior  estabelecido,  em  1988,  na  Constituição 
Brasileira,  de  que  "a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do 
Estado" (art.  196).  5 -  Tendo em vista as particularidades do 
caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma 
mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-
jurídica  conduzam  ao  único  desfecho  justo:  decidir  pela 
preservação da vida. 6 - Não se pode apegar, de forma rígida, à 
letra  fria  da  lei,  e  sim,  considerá-la  com  temperamentos, 
tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante 
preceitos  maiores  insculpidos  na  Carta  Magna garantidores 
do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se 
ressaltar  o  atendimento  das  necessidades  básicas  dos 
cidadãos.  7  -  Recurso  ordinário  provido  para  o  fim  de 
compelir  o  ente  público  (Estado  do  Paraná)  a  fornecer  o 
medicamento Riluzol (Rilutek) indicado para o tratamento da 
enfermidade da recorrente”. 4 

Não poderia ser outra a conclusão, já que, como bem assentiu o 
Ministro Celso de Mello, da Suprema Corte, ao despachar nos autos da PETMC – 
1246/SC, “entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 
direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República 
(art.  5,  caput),  ou  fazer  prevalecer,  contra  essa  prerrogativa  fundamental,  um 
interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse 
dilema – que razões de ordem ético jurídica impõem ao julgador uma só e possível 
opção: o respeito indeclinável à vida”.

No que toca a  irresignação da  Edilidade quanto  a  realização 
imediata do procedimento, e consequente pedido de reforma da decisão para que 
seja  concedido  prazo  razoável  ao  recorrente  para  que  se  ultime  procedimento 
licitatório, não vejo como acolher o pleito.

Analisando detidamente os autos,  ao contrário do sustentado 
pelo recorrente, não enxergo qualquer elemento ou documento que comprove estar a 
municipalidade laborando no sentido de cumprir a determinação judicial. 

4 STJ - ROMS 11183/PR -  Rel. Min. José Delgado - DJ 04.09.2000 - p.00121.



Nesse  diapasão,  denoto  que  o  promovente  desde  a  esfera 
administrativa busca o atendimento, requerendo através de processo administrativo 
nº 20341 a realização do procedimento, todavia a Secretaria de Saúde do Município 
de João Pessoa não emitiu parecer autorizando, o que deve ser considerado como 
negativa de atendimento.

Por  outro  lado,  nesse  momento,  o  recorrente  sequer  juntou 
qualquer documento que comprove estar em curso procedimento licitatório para a 
aquisição do material cirúrgico destacado nos autos, ou apontou prazo para tal, ao 
passo  que  há  prova  em  favor  do  recorrido  de  que  precisa  com  urgência  do 
procedimento,  encontrando-se  com  déficit  funcional,  dificuldade  deambular  e 
dificuldade respiratória, em razão da enfermidade destacada.

Também não há que se falar em irreparabilidade de danos à 
recorrente, eis que, caso seja reformada a decisão ao final do julgamento, o Poder 
Público poderá recompor seu prejuízo,  eminentemente material,  ao passo que,  ao 
paciente  não  acena  esta  possibilidade,  eis  que  o  bem  que  deseja  proteger  não  é 
material e, em caso extremo, decisão favorável nenhuma poderá voltar o status quo.

Dessa  forma,  os  argumentos  do  agravante  não  podem  ser 
acatados,  posto  que está  em jogo valor  muito  superior  a  questões  orçamentárias, 
devendo  ser  assegurado  ao  cidadão  o  exercício  efetivo  de  um  direito 
constitucionalmente garantido. Em outro julgado, o STJ assim se posicionou:

“(…) Embora venha o STF adotando a "Teoria da Reserva do 
Possível" em algumas hipóteses,  em matéria de preservação 
dos  direitos  à  vida  e  à  saúde,  aquela  Corte  não  aplica  tal 
entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e 
impossíveis de ter sua proteção postergada.”5  

Anote-se, ainda, que os exames e a recomendação do médico de 
cirurgia  com  urgência  foi  reiterada  por  médico  integrante  de  Sistema  de  Saúde 
Pública, o que dificulta, ainda mais, o acolhimento do recurso.

Expostas  essas  razões,  bem  assim  levando  em  conta  o  que 
autoriza  o  art.  557,  caput,  do  CPC,  nego  seguimento  ao  presente  agravo  de 
instrumento, mantendo os termos da decisão.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 08 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva

5 REsp 784.241/RS, Rel.: Ministra  ELIANA CALMON - DJ 23.04.2008 p. 1



Relator


