
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACORDÃO
Remessa Oficial nº 0021249-39.2014.815.2001
Origem : 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Promovente : Sabrynna Lisboa Teófilo, representada por seu genitor Lúcio Ricardo 

  Batista Teófilo
Def. Público: Manfredo Rosenstock
Promovido : Município de João Pessoa
Procuradora : Núbia Athenas Santos Arnaud
Remetente : Juiz de Direito

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.
TUTELA  ANTECIPADA  DEFERIDA.
PRELIMINARES.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  PERDA  DO  OBJETO.
CUMPRIMENTO  DE  DECISÃO  PROFERIDA  EM
SEDE  DE  TUTELA  EMERGENCIAL.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS POSTULADOS NA
INICIAL.  MEDIDA DE NATUREZA PROVISÓRIA.
IMPRESCINDIBILIDADE  DE  UMA  COGNIÇÃO
EXAURIENTE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PACIENTE
COM NECESSIDADE DE USO DE SUPLEMENTO
ALIMENTAR.  LAUDO  MÉDICO.  DEVER  DO
PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
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PESSOA  HUMANA.  DIREITO  À SAÚDE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
OFICIAL.

-  A concessão dos  efeitos da tutela  antecipada,  tão
somente antecede de forma provisória a satisfação da
pretensão cognitiva, prescindindo, para consolidação
em definitivo de seus termos, ser confirmada ou não
por meio de tutela definitiva.

- Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “A ordem constitucional vigente, em seu art.
196,  consagra  o  direito  à  saúde  como  dever  do
Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e
econômicas, propiciar aos necessitados não ‘qualquer
tratamento’,  mas  o  tratamento  mais  adequado  e
eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade
e  menor  sofrimento.” (RMS  24197/PR -  Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança 2007/0112500-
5  –  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma  –  DJ
04/05/2010).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  as  preliminares,  no  mérito,
desprover a remessa oficial.

Sabrynna  Lisboa  Teófilo,  representada  por  seu
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genitor  Lúcio Ricardo Batista  Teófilo, ajuizou a  presente  Ação  de  Obrigação de
Fazer  c/c  pedido  de  antecipação  de  tutela  contra  o Município  de  João  Pessoa,
pleiteando o fornecimento de 12 (doze) latas de leite por mês, do tipo APTAMIL ou
PEPTI-ALTERO,  até  a  conclusão  do  tratamento,  por  ser  portadora  de  processo
alérgico à proteína do leite da vaca – (CID – 10: K52.2), conforme documento médico,
fl. 10, e não ter condição econômica para custeá-los.

Tutela antecipada concedida, fls. 16/17.

Citado,  o  Município  de  João  Pessoa ofertou
contestação  às  fls.  26/31,  rememorando  o  contexto  fático  e  processual  do  feito,
suscitando a ausência  de interesse processual  da promovente,  em decorrência  do
cumprimento da decisão judicial, quando da concessão da liminar, ante a evidente
perda do objeto, requerendo, para tanto, a extinção do processo sem resolução de
mérito, à luz do art. 267, VI, do Estatuto Processual.

Impugnação apresentada às fls. 34/35, rebatendo os
termos suscitados na peça de defesa.

O Juiz a quo julgou procedente a pretensão exordial,
consignando os seguintes termos, fls. 86/91:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação
de  obrigação  de  fazer  movida  por  SABRYNNA
LISBOA TEÓFILO,  representada  por  seu  genitor,
qualificado  nos  autos,  em  desfavor  do
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, com fundamento
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para,  confirmando  a  tutela  anteriormente
antecipada, determinar que o promovido forneça a
fórmula alimentar Aptamil ou Pepti-Altero.

Houve a remessa oficial.
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A  Procuradoria de Justiça,  através da Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, opinou pelo desprovimento da remessa oficial, fls.
98/103.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, cumpre analisar as preliminares de perda
do objeto  e  ausência  de  interesse  processual,  em decorrência  do atendimento do
pleito exordial, arguidas pelo ente municipal, em sua peça de defesa.

Nada  obstante  a  assertiva  do  Município  de  João
Pessoa, noticiando o cumprimento da tutela antecipada deferida, deve ser registrado
que tal ato não se deu de forma voluntária, tendo sido necessário o deferimento de
antecipação de tutela, em sede de cognição sumária, ou seja, por meio de uma análise
perfunctória dos autos, razão pela qual há de ser confirmada, ao se auferir o contexto
probatório,  através  de  uma cognição  exauriente,  sob  pena  de  desrespeito  ao  rito
legal.

Digo isso, pois, a decisão interlocutória que concede
os efeitos da tutela antecipada apenas adianta de forma provisória a satisfação da
pretensão  final,  sendo  imprescindível,  para  consolidação  dos  seus  termos,  ser
ratificada por meio de decisão meritória definitiva, a fim de surtir os efeitos devidos.

A propósito, esta Corte de Justiça já se pronunciou:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCESSÃO  DA
ORDEM. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL.
CONCURSO  PÚBLICO.  APROVAÇÃO  DE
CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  NECESSIDADE  DO
SERVIÇO.  VAGAS  PREVISTAS  EM  EDITAL.  ATO
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VINCULADO.  DIREITO  LIQUIDO  E  CERTO  À
NOMEAÇÃO E À POSSE NO CARGO. ALEGAÇÃO
DE PERDA DO OBJETO ANTE A CONVOCAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  ATO  POSTERIOR  A
CONCESSÃO  LIMINAR.  NECESSIDADE  DE
JULGAMENTO.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E
DA REMESSA OFICIAL.  “.. Impetrado o mandado
de  segurança  e  concedida  a  liminar,  necessário  o
julgamento do mérito, para confirmar a antecipação
concedida,  em  virtude  dos  consectários  dele
decorrentes, não se configurando a perda do objeto
da ação,  uma vez que a inatividade se deu após a
intervenção  judicial...  ”.  (apelação  e  reexame
necessário  nº  70047707864,  quarta  Câmara  Cível,
tribunal  de justiça do RS,  relator:  José Luiz reis  de
azambuja,  julgado  em  23/05/2012).  (TJPB;  Proc.
038.2012.000992-3/001;  Segunda  Seção  Especializada
Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque;
DJPB 01/03/2013; Pág. 9). – Negritei.

Pelos  motivos  elencados  acima,  sem  maiores
delongas,  rejeito  as  preliminares  de  perda  do  objeto  e  ausência  de  interesse
processual, suscitadas pela Fazenda Municipal.

No mérito, o desate da contenda reside em saber se
Sabrynna  Lisboa  Teófilo,  menor  impúbere,  representada  por  seu  genitor  Lúcio
Ricardo Batista Teófilo, portadora de processo alérgico à proteína do leite de vaca
(CID – 10:K52.2), faz jus ao fornecimento de 12 (doze) latas de leite por mês, do tipo
APTAMIL  ou  PEPTI-ALTERO,  até  a  conclusão  de  seu  tratamento,  conforme
documento médico acostado, fl. 10.

Acerca do tema, é imperioso ressaltar que o direito à
saúde, embora não esteja previsto diretamente no art. 5º, encontra-se insculpido na
própria  Constituição  Federal,  nos  termos  dos  arts.  6º,  23,  II,  24,  XII,  196  e  227,
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assumindo, da mesma forma que os direitos fundamentais, a feição de verdadeiro
direito fundamental de segunda geração.

No  caso,  em  epígrafe,  entendo  que  o  acervo
probatório  encartado  aos  autos,  sobretudo  o  citado  documento  prescrito  pelo
médico, atesta a patologia que acomete a paciente, sendo imprescindível, portanto, o
fornecimento  das  latas  de  leite,  do  tipo  Aptil  ou  Pepti-Altero,  nos  moldes
determinados  pelo  profissional  de  saúde,  para  assegurar  o  precitado  direito
constitucional à saúde.

De  outra  banda,  o  direito  à  dignidade  da  pessoa
humana,  inserido  no  art.  1º,  III,  da  Constituição  Federal,  representado,  no  caso
concreto,  pelo  fornecimento  do  suplemento  alimentar,  necessário  ao
desenvolvimento  sadio  da  criança,  possui  observância  obrigatória  em um Estado
Social de Direito, integrando, assim, o denominado piso vital mínimo, o qual tem por
finalidade  a  melhoria  das  condições  de  vida  dos  hipossuficientes,  visando  à
concretização da igualdade, exigindo, contudo, diante do seu caráter de “direito de
crédito”, comportamentos positivos do Poder Público.

Nessa  ordem  de  lições,  entre  proteger  o  direito  à
vida e à saúde, garantido a todos pela própria Lei Maior (art. 5º, caput, e art. 196), ou
fazer  prevalecer um interesse financeiro e  secundário do Poder Público,  entendo,
uma vez configurado esse dilema, existir apenas uma opção ao Poder Judiciário, a
saber, aquela que privilegia a vida e a saúde humana.

Ademais,  o  Pretório  Excelso  tem  entendimento
sedimentado no sentido de ser permitido ao Poder Judiciário determinar ao Poder
Executivo implementar políticas públicas com o intento de assegurar o pleno acesso à
saúde, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes, senão
vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  DIREITO  À  SAÚDE.  MENOR
PORTADOR  DE  DOENÇA  GRAVE.
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FORNECIMENTO  PELO  PODER  PÚBLICO  DE
FRALDAS  DESCARTÁVEIS.  INEXISTÊNCIA  DE
OFENSA AO  PRINCÍPIO  DA SEPARAÇÃO  DOS
PODERES.  SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES
FEDERATIVOS.  PRECEDENTES.  [...].  O  Poder
Judiciário pode, sem que fique configurada violação
ao princípio da separação dos Poderes, determinar a
implementação  de  políticas  públicas  nas  questões
relativas  ao direito  constitucional  à saúde.  Trata-se
de obrigação solidária de todos os entes federativos,
podendo  ser  pleiteado  de  qualquer  deles,  União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(AI  810864  AgR,  Relator(a):  Min.  Roberto  Barroso,
Primeira  Turma,  julgado  em  18/11/2014,  Acórdão
Eletrônico  DJe-021  DIVULG  30-01-2015  PUBLIC
02/02/2015).

À luz dessas considerações,  releva-se indiscutível  a
responsabilidade do ente público em fornecer o suplemento alimentar vindicado na
petição  preambular,  devendo ser  mantida  a  decisão  hostilizada,  ora  submetida  à
reapreciação, haja vista a saúde ser um direito de todos e dever do ente público, nos
termos dos arts. 6º e 196, da Constituição da República.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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