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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO  DE 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER 
DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE 
TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA. 
SEGUIMENTO NEGADO.

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Município prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício com políticas econômicas e sociais 
que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos em condições  que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, Lei nº 8.080/90, art. 2º, caput  e § 1º.

É do livre convencimento do Juízo o deferimento de pedido para a produção de 
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. 

Vistos etc.

O  Município  de João Pessoa interpõe Agravo  de Instrumento contra a 
Decisão do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, prolatada 
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em face dele ajuizada por Marcos Aurélio 
Cavalcante Aranha, que deferiu a antecipação da tutela para impor ao Agravante  o 
fornecimento do procedimento cirúrgico de “Retirada de Cálculo do Rim e do Ureter 
(CID N20) e tudo o que for necessário para o êxito do procedimento a ser realizado 
em hospital da rede pública ou conveniado e, na impossibilidade destes, em hospital 
particular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00.

Em suas razões, alega que houve a determinação judicial para o fornecimento 
dos medicamentos requeridos na Inicial, sem que fosse realizada perícia que atestasse 
que sua utilização seria indispensável ao tratamento do Autor/Agravado, mormente 
quando os exames apresentados são antigos, evidenciando que a enfermidade surgiu 
a  algum  tempo  e  vem  sendo  controlada,  não  restando  comprovada  a  urgência 
alegada.

Sustenta que a concessão da liminar, geraria um grave desequilíbrio no seu 
orçamento, comprometendo não apenas suas finanças, como também a obediência 
cronológica previamente organizada para realização de procedimentos médicos 
diversos. 



Requer  a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, e, no mérito, seu 
provimento  para que seja revogada a antecipação de tutela requestada na origem, e 
determinada a realização de perícia. 

Desnecessária  a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipótese do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

A alegação de que é necessário a realização de perícia para que possa analisar 
o quadro clínico do Agravado quanto à indispensabilidade do procedimento cirúrgico 
a ser realizado  não prospera, porquanto a doença que o acomete e o tratamento 
necessário ficaram demonstrados por Receituário, f. 22/23, elaborados por 
profissional do  Sistema  Único  de  Saúde,  dispensando-se a realização de perícia 
médica, conforme a jurisprudência deste Tribunal1.

O Município é obrigado a prover as condições indispensáveis ao pleno 
exercício do direito à Saúde, devendo ser desconsiderado o argumento de que o 
cumprimento da tutela antecipada geraria  um desequilíbrio  financeiro,  mormente, 
quando  na Decisão Agravada, o Juízo possibilitou a realização  do procedimento 
cirúrgico em hospital da rede pública ou conveniado, desde que possível. 

Posto  isso, considerando  que a Decisão agravada está em conformidade 
com a pacífica jurisprudência deste Tribunal, nego seguimento ao Agravo de 
Instrumento, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

              Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
                                               Relator

1PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEIÇÃO - Todos os entes da Federação 
possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação de fornecimento de medicamento, haja 
vista que o direito à saúde é prestado aos cidadãos através de um sistema único, integrado por uma 
rede regionalizada e hierarquizada, composta por todos os entes federados, em que o poder é 
descentralizado, não havendo necessidade de chamar a União e o Município para figurarem no 
processo. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE 
DE NOMEAÇÃO DE MÉDICO-PERITO. PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. - Quanto à 
necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 
desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo 
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o 
deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 
da lide. STJ, Resp 902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU 10.05.2007, 
p. 357. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERVENÇÃO 
CIRÚRGICA ARTROPLASTIA DO JOELHO CID M17.0. OBRIGAÇÃO DO 
ESTADO.INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 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. art. 196 da Constituição Federal de 1988 (TJ/PB, Tribunal 
Pleno, AC nº 20020110288178001, Relª. Desª Maria Das Neves do Egito de A. D. Ferreira, julg. em 
14/08/2012).


