
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Agravo de Instrumento nº 2013870-02.2014.815.0000
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.

Agravante: Município de Salgado de São Félix – PB.
Advogado: Fábio Brito Ferreira.
Agravado: Ministério Público do Estado da Paraíba.

DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  QUESTIONAMENTO DE  ILEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  NO INTERESSE
PURAMENTE  INDIVIDUAIS  -  REJEIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  REALIZAÇÃO  DE  CIRÚRGIA.
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.

– Consolidou-se a jurisprudência desta Corte
Estadual, no sentido de que, embora o Artigo
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).
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- 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.

VISTOS, etc.

O MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX - PB, já suficientemente
qualificado(a),  por  advogado,  interpôs  o  presente  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do MM.
Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Itabaiana,  que  deferiu pedido  de

antecipação de tutela nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, no sentido de que o Ente
Municipal realize a  cirurgia da coluna prescrita em favor da Agravada
Senhora IRENILDA COUTINHO DE OLIVEIRA, fornecendo todos os materiais
necessários  para  tanto,  ou  seja:  Placa  cervical;  02  (dois)  cages
intersomáticos; 06 (seis) parafusos e enxerto ósseo (10 gramas), bem como
cobrindo todas as despesas médico-hospitalares do procedimento (…), sob
pena  de  multa  diária  de  R$  1.000,00  (mil  reais)  em  caso  de
descumprimento.

Em suas  razões,  o  recorrente  sustentou,  em síntese,  em
sede de preliminar,  a ilegitimidade do  Ministério  Público na  defesa  de
interesses puramente individuais.

É o relatório.

DECIDO.

I – DO QUESTIONAMENTO MUNICIPAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSE PURAMENTE INDIVIDUAIS.

Quanto à citada prefacia de ilegitimidade ativa do Ministério
Público na defesa de interesses puramente individuais, dita assertiva não
merece prosperar.
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Pois  bem,  conforme  previsão  do  Artigo  127  e  129  da
Constituição Federal,  o Ministério Público possui legitimidade para a defesa de
interesses individuais indisponíveis. Nesse sentido:

- Art.  127.  O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.

-  Artigo  129.  São  funções  institucionais  do  Ministério
Público:

(…) - Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados
nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a
sua garantia.

A Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993) prevê
em seus Artigos 1º e 27 – in verbis:

Artigo  1º:  O  Ministério  Público é  instituição  permanente,
essencial  à  função jurisdicional  do Estado,  incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesse  sociais  e  individuais
indisponíveis.

Artigo  27:  Cabe  ao  Ministério  Público exercer  a  defesa  dos
direitos  assegurados  nas  Constituições  Federal  e  Estadual,  sempre  que  se
cuidar de garantir-lhe o respeito:

I - pelos poderes Estaduais e Municipais.

Observe-se,  ainda,  que  a  presente  lide  trata  de  direitos

fundamentais previstos na Constituição da República,  como a saúde e a vida

(art.  5o  e  196,  caput,  da  CR/88),  circunstâncias  estas  que  caracterizam  a

indisponibilidade do direito e justificam a defesa dos interesses por esse órgão

ministerial.

Desse  modo,  nos  termos  da  Legislação  Pátria,  patente  é  a

legitimidade do Ministério Público para a defesa e proteção dos interesses em

causa,  pelo  que,  rejeito o  questionamento  de  ilegitimidade  ativa  do

ministério público na defesa de interesse puramente individuais.
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II - MÉRITO.

O  direito  à  vida,  à  saúde  e,  consequente,  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 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
consequência  imediata  da  consagração  da
dignidade da pessoa humana como fundamento da
República Federativa do Brasil.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem decidido:

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
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 a
sua  promoção,  proteção  e  recuperação.  A
referência,  contida no preceito, a “Estado” mostra-se
abrangente, a alcançar  a União Federal,  os Estados
propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.”
(STF AI 2238.328/RS, Min. Marco Aurélio, DJ 11.0.99).

Certo é, que em decorrência da referida obrigação constitucional, o

Poder Judiciário tem garantido, por diversas vezes, o indisponível direito à saúde

de cidadãos, impondo ao Poder Público a obrigação de cumprir a Constituição e

Leis e, consequentemente, fornecer medicamentos e realizar procedimentos.

1  MORAIS, Alexandre de. Constituição Federal Interpretada, 1ª ed., Atlas, São Paulo, 2002, p. 1904.
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Não se  pode  olvidar,  que  a  demanda em tela  alcança  o  próprio

direito à vida da paciente, ora Agravada, a qual se encontra em situação de risco,

caso lhe seja negado o tratamento médico às custas do Poder Público Municipal.

No  caso  dos  autos,  há  prova  inequívoca  fundada  em  relatório

médico  detalhado  de  que  é  necessária  a  realização  de  cirurgia  da  coluna

prescrita para o tratamento adequado da moléstia de que é portadora a Senhora

IRENILDA  COUTINHO  DE  OLIVEIRA,  o  que  impõe  sustentação  da  Tutela

Antecipada  concedida  em  sede  de  Juízo  de  Primeiro  Grau,  objetivando  a

realização do procedimento cirúrgico requerido.

Neste sentido, vejamos julgados dos Tribunais Pátrios:

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).
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No  âmbito  estadual,  o  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba já firmou jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO
A  PESSOA  ENFERMA  E  DESPROVIDA  DE  RECURSOS
FINANCEIROS.  OBRIGAÇÃO  DO  ENTE  PÚBLICO.
CONCESSÃO  DA ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  OMISSÃO
ESTATAL.  APREENSÃO  DE  VERBAS  PÚBLICAS.
CABIMENTO.  NECESSIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. Comprovando-
se  a  indispensabilidade  do  tratamento  médico
recomendado  ao  paciente,  para  o  controle  e
abrandamento da enfermidade de que é portador, há de
se  manter  a  decisão  que  determinou  a  realização  de
procedimento  cirúrgico  pelo  ente  público  agravante.
Ante  a  omissão  do  agente  estatal  responsável  pelo
fornecimento do material  necessário para a realização
de cirurgia do autor, a determinação judicial do bloqueio de
verbas públicas é medida que confere efetividade ao direito
à  saúde,  o  qual  deve  prevalecer  sobre  o  princípio  da
impenhorabilidade  dos  recursos  públicos.  (TJPB;  AI
200.2011.039132-9/001;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB
23/10/2012; Pág. 5).

PROCESSUAL  CIVIL.  REALIZAÇÃO  DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES
AUTORAIS. Possibilidade de dano irreparável ou de difícil
reparação.  Direito  à  vida  e  à  saúde.  Tutela  antecipada
concedida em primeiro grau. Decisão em conformidade com
jurisprudência  do STJ.  Seguimento  negado ao agravo de
instrumento.  Insurgência.  Renovação  dos  argumentos  já
debatidos.  Manutenção  da  decisão  monocrática.  Agravo
interno  desprovido.  As  demandas  que  têm  por  objeto  o
fornecimento  de  material  cirúrgico  e  realização  de
cirurgia,  como  no  presente  caso,  podem  ser  aforadas
contra qualquer dos entes federados, inclusive em face de
município. A Constituição Federal consagrou nos arts. 6º
e 196 que a saúde é direito de todos e dever do poder
público, considerando o direito à saúde consequência
indissociável  do  direito  à  vida. (TJPB;  AGInt
200.2011.039.635-1/001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
José Di Lorenzo Serpa; DJPB 29/02/2012; Pág. 10)

Fartos  são,  igualmente,  os  julgados  pelo Egrégio  Tribunal  de

Justiça de Minas Gerais em situações como a dos autos:
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  -  INTERNAÇÃO  E  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  -
PACIENTE NECESSITADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL À
SAÚDE  -  DEVER  DO  ESTADO  -  TUTELA  ANTECIPADA
DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É dever do
Estado  assegurar  a  todos,  indistintamente,  o  fundamental
direito  à  saúde,  consagrado  na  Constituição  Federal,  sendo
que para a concessão da tutela antecipada, em sede de ação
ordinária, é necessária a presença dos requisitos indispensáveis
previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil. 2. Uma
vez  presentes  os  requisitos  do  predito  dispositivo,  impende
manter a decisão que defere a tutela  antecipada referente à
internação  e  cirurgia  de  paciente  necessitada. (Agravo  de
Instrumento  Cv  1.0232.09.023083-9/001,  Rel.  Des.(a)
Nepomuceno  Silva,  5ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
08/04/2010, publicação da súmula em 28/04/2010) (grifei)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
LIMINAR.  REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA.  IDOSO.
PACIENTE  DIABÉTICO.  NECROSE.  NECESSIDADE  E
URGÊNCIA  DA  CIRURGIA  COMPROVADAS  POR
MÉDICO DE  HOSPITAL  INTEGRANTE  DA  REDE  SUS.
ADMISSIBILIDADE DA LIMINAR CONCEDIDA CONTRA
A  FAZENDA  PÚBLICA.  PRESSUPOSTOS  PARA
ANTECIPAÇÃO  JURISDICIONAL  PRESENTES.  Sendo
perfeitamente  admissível  a  concessão  de  liminar  contra  a
Fazenda Pública, conforme já proclamado pelo ex. STF; sendo
constitucionalmente garantido o direito à saúde como direito
fundamental  do cidadão,  com as  normas  a  ele  atinentes  de
aplicação  imediata;  tendo  o  Estado,  em  responsabilidade
solidária  entre  União,  Estados  e  Municípios,  o  dever  de
garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços que o
promovam,  protejam  e  recuperem  este  direito  à  saúde;  e,
finalmente, assegurando o Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/03)
atenção integral à saúde do idoso, é imperativo a manutenção de
decisão  que  concede  liminar  determinando  ao  Município  e  ao
Estado que, solidariamente, procedam à transferência e internação
para cirurgia de paciente idoso portador de diabetes com risco de
amputação de pé por ocorrência  de necrose de artelhos,  como
prescrito  por  médico  vinculado  ao  próprio  SUS.  (Agravo  de
Instrumento  Cv  1.0045.11.002379-8/001,  Rel.  Des.(a)  Peixoto
Henriques,  7ª CÂMARA CÍVEL,  julgamento em 15/05/2012,
publicação da súmula em 25/05/2012) (grifei)
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Desse modo, forte nos elementos e prova constantes dos autos,

imperiosa é a responsabilidade do Agravante no que consiste na obrigação da

realização  da  cirurgia  ortopédica  indicada  á  paciente,  como  forma  de  tornar

efetivo o direito à saúde garantido constitucionalmente a todo e qualquer cidadão.

Neste termos, importante observar que o juízo originário agiu
com cautela ao  deferir a tutela e ordenar a realização do procedimento
cirúrgico necessário requerido, visto que, saúde é direito constitucional.

Cabe  ao  Poder  Judiciário  o  dever  de  analisar  o  caso
concreto  em  sua  plenitude,  buscando  dar  efetividade  aos  dispositivos
constitucionais.  O  deferimento  da  antecipação  da  tutela  requerida  por
cidadão  desprovido  de  recursos  para  custear  o  próprio  tratamento,
representa medida de justiça que foi corretamente tomada.

Ante o exposto,  com fulcro  no art.  557,  caput,  do CPC,
NEGO SEGUIMENTO MONOCRÁTICO ao Agravo de Instrumento, restando,
pois, prejudicado o pedido do efeito suspensivo proposto na peça inicial,
mantendo, por consequência, 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, 04 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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