
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2006401-02.2014.815.0000.
Origem : 6ª  Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Relator : Juiz Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Agravante : Estado da Paraíba.
Procuradora : Maria Clara Carvalho Lujan.
Agravado : Marilurdes Miguel da Silva.
Defensor : Benedito de Andrade Santana. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  TUTELA
ANTECIPADA  CONCEDIDA.
INCONFORMISMO.  PORTADORA  DE
ESCOLIOSE  NEUROMUSCULAR.
FORNECIMENTO  DE  MATERIAS  MÉDICOS
PARA  TRATAMENTO  DE  MOLÉSTIA  POR
PESSOA  NECESSITADA.
IMPRESCINDIBILIDADE  DEMONSTRADA
ANÁLISE  DO  QUADRO  CLÍNICO  PELO
ESTADO  E  DE  SUBSTITUIÇÃO  DOS
MATERIAS. AFASTAMENTO. POSSIBLIDADE
DE  PREJUÍZO  A  SAÚDE  DA  AUTORA.
VEDAÇÃO INSCULPIDA NA LEI Nº  8.437/92.
IRRELEVÂNCIA.  IMPEDIMENTO  LEGAL
QUE NÃO PODE SE SOBREPOR AO DIREITO
FUNDAMENTAL  À  SAÚDE.
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  DO
PLEITO  ANTECIPATÓRIO.  MULTA  DIÁRIA
EM  FACE  DE  GESTOR  PÚBLICO
POSSIBILIDADE, DESDE QUE PARTICIPE DA
RELAÇÃO  PROCESSUAL.  AUTORIDADE
QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AFASTAMENTO
DA  PENALIDADE  PECUNIÁRIA. REFORMA
EM  PARTE  DO  DECISUM COMBATIDO.
PROVIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL.

-  A solicitação  médica  encartada  ao  encarte
processual se constitui em prova bastante para o fim
de  atestar  a  patologia  da  recorrida e  o  tratamento
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adequado,  especialmente  em  se  tratando  de  uma
análise a ser realizada mediante cognição sumária.

- Não cabe, a meu ver, ao ente estatal exigir a sujeição
da paciente a opções de tratamentos disponíveis como
requisito para se ter acesso a outro mais eficaz, sob
pena  de  acarretar  possíveis  prejuízos  à  saúde  da
necessitada.
-  Ora,  se  é  entendimento  pacífico  que  não  há
distinção,  para  fins  de  atestar  doença  e  prescrever
remédios, entre o laudo emitido por médico particular
ou por “perito oficial” – cuja análise, na maior parte
dos casos, o Estado da Paraíba sustenta ser necessária
–,  não há a  mínima plausibilidade na afirmação de
substituição  de  tratamento  médico  por  outro,  bem
como na análise do quadro clínico do autor, quando
os  documentos  constantes  no  encarte  processual  já
são oriundos de profissionais e centros médicos.

-  Constatada  a  imperiosa  necessidade  da  aquisição
dos materiais para o paciente, que não pode custeá-lo
sem privação dos recursos indispensáveis ao próprio
sustento  e  de  sua  família,  bem  como  a
responsabilidade  do  ente  demandado  em  seu
fornecimento,  não há argumentos  capazes de retirar
do demandante, ora apelado, o direito de buscar do
Poder  Público  a  concretização  da  garantia
constitucional  do  acesso  à  saúde,  em  consonância
com o que prescreve o art. 196, da Carta Magna.

-  Concebo  que  a  vedação  insculpida  na  Lei  nº
8.437/92,  bem  como  em  outros  diplomas  legais,  a
respeito da impossibilidade de concessão de algumas
tutelas antecipadas em face da Fazenda Pública, não
pode se sobrepor a um bem jurídico de maior valor,
protegido  constitucionalmente,  como  é  o  direito  à
saúde.

-  Sabe-se  que  é cabível  a  fixação  de  multa  diária,
como  forma  de  assegurar  o  resultado  prático  da
decisão,  tendo  em  vista  a  relevância  do  direito
envolvido,  contudo  a  responsabilização  pessoal  do
Secretário  de  Estado de  Saúde,  se  mostra,  destarte,
descabida,  haja  vista  que  o  agente  público  não
participa da relação processual em tela. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  dar provimento  parcial ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com pedido  de  efeito
suspensivo, interposto pelo Estado da Paraíba, contra decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
(fls.  35/37),  nos  autos  da Ação  Ordinária  de  Obrigação  de  Fazer com
pedido de tutela antecipada ajuizada por Marilurdes Miguel da Silva.

Conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, a
parte autora ajuizou a ação anteriormente mencionada, aduzindo, em síntese,
que é portadora de escoliose neuromuscular (CID – 10:M 41.4), necessitando
se submeter a procedimento cirúrgico com o uso dos materiais especificados
na exordial.

Em  virtude  de  não  ter  condições  de  arcar  com  o  custo  do
tratamento e materiais em questão, e, ainda, tendo em vista a indisponibilidade
do Estado de fornecê-lo, ajuizou a demanda em disceptação com pedido de
tutela antecipada, a fim de que se determinasse o imediato fornecimento.

O Magistrado  a quo deferiu o pleito de antecipação da tutela,
nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com fundamento  no  art.  273  do
Código  de  Processo  Civil,  CONCEDO A TUTELA
ANTECIPADA,  para  ato  contínuo,  ordenar  aos
Secretário  de  Saúde  do  Estado  a  fornecer  a
Requerente  os  materiais  citados  na  inicial,  quais
sejam:  22  parafusos  pediculares  de  4,25mm  até
7,5mm; 04 ganchos, 26 bloqueadores; 02 hastes de
6mm;  02  aposslinks;  02  double  bex;  30g  enxeito
Saliético, sob pena de nos termos do art. 461, §4º, do
referido Código, aplicação de multa de R$ 1.000,00
(hum  mil  reais)  por  cada  dia  de  atraso  no
cumprimento desta decisão, até o limite de R$ 10.000
(Dez  mil  reais),  atribuindo  a  responsabilidade
pessoal  do  Secretário  da  Saúde  do  Governo  do
Estado da Paraíba, criminal e civil, pelos danos ou
óbito  a  ser  sofrido  pela  Requerente  em  caso  de
retardamento do cumprimento desta decisão judicial,
sem  prejuízo  de  representação  perante  o  Órgão
competente para fins de apuração da conduta típica
descrita pelo art. 11, II, da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade  Administrativa),  visto  que  é  dever  de
todo  agente  público  velar  pela  legalidade,  bem
ainda,  de  encaminhamento  de  pelas  processuais  à
Procuradoria-Geral  de  Justiça  para  o  fim  de
apuração  dos  crimes,  em  tese,  de  prevaricação  e
desobediência judicial”. (fls. 37).

Inconformado,  o  Ente  Estatal  interpôs  o  presente  recurso,
alegando,  em  resumo,  a  necessidade  de  comprovação  da  ineficácia  dos
tratamentos disponibilizados pela rede pública, a necessidade de realização de
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exame médico por profissional oficial, o direito  de analisar o quadro clínico
da paciente, a vedação de tutela antecipada em face da Fazenda Pública e a
impossibilidade de aplicação de multa diária em face de gestor público. 

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada. 

Pleito de atribuição de efeito suspensivo deferido parcialmente
(fls. 45/51).

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  68/71),  rogando  pela
manutenção do decisum combatido.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira, opinou pelo desprovimento da irresignação instrumental, em
virtude do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada.

É o relatório.

VOTO.  

Primeiramente, cumpre registrar o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade recursal, motivo pelo qual passo à análise meritória.

No caso vertente, o inconformismo do agravante tem como alvo
a  decisão  proferida  pelo  juiz  de  primeira  instância,  que  deferiu  o  pleito
antecipatório, determinando que o Estado da Paraíba fornecesse os materiais
descritos na inicial e necessários para realização de procedimento cirúrgico,
uma vez que a autora é portadora de escoliose neuromuscular.

De proêmio, ressalte-se que o objeto da decisão interlocutória,
contra  a  qual  se  insurgiu  o  agravante,  consiste  na  análise  dos  elementos
autorizadores da antecipação de tutela,  previstos no art.  273 do Código de
Processo Civil.

Neste  contexto,  é  de  bom  alvitre  destacar  que  a  ação  de
obrigação de fazer intentada pela parte autora buscou, sobretudo, resguardar a
efetividade  do  direito  à  vida  e  à  saúde,  que  se  encontram  garantidos
constitucionalmente nos artigos 5º, caput, e 196, a seguir descritos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade
do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à
segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

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,
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proteção e recuperação.

De acordo  com tais  dispositivos  constitucionais,  a  vida  está
ligada ao conceito de pessoa humana, sendo inviolável, enquanto a saúde é um
direito  de  todos  e  um dever  do  Estado,  devendo  ser  assegurada  mediante
políticas sociais e econômicas que promovam o acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Na  hipótese  em  apreço,  compulsando  o  caderno  processual,
verifico  a  existência  de  documento  hábil  a  provar  a  necessidade  de
fornecimento  dos  materiais,  consoante  receituário  médico  e  laudo  de
solicitação de fls. 23/25.

No que concerne aos argumentos da parte agravante de que há
necessidade  de  comprovação  da  ineficácia  dos  tratamentos  médicos
disponibilizados pela rede estatal e de submissão da paciente a exame médico
por profissional oficial, entendo que a solicitação médica encartada ao encarte
processual se constitui em prova bastante para o fim de atestar a patologia da
recorrida e  o  tratamento  adequado,  especialmente  em se  tratando  de  uma
análise a ser realizada mediante cognição sumária. 

Da  mesma forma,  no  que  se  refere  ao  direito  do  Estado de
analisar o quadro clínico da parte autora, não cabe, a meu ver, ao ente estatal
exigir  a  sujeição  da  paciente  a  opções  de  tratamentos  disponíveis  como
requisito para se ter acesso a outro mais eficaz, sob pena de acarretar possíveis
prejuízos à saúde da necessitada.

Ora, se é entendimento pacífico que não há distinção, para fins
de atestar doença e prescrever remédios, entre o laudo emitido por médico
particular ou por “perito oficial” – cuja análise, na maior parte dos casos, o
Estado da Paraíba sustenta ser necessária –, não há a mínima plausibilidade na
afirmação  de  substituição  de  tratamento  médico  por  outro,  bem  como  na
análise  do  quadro  clínico  do  autor,  quando  os  documentos  constantes  no
encarte processual já são oriundos de profissionais e centros médicos.

Sobre o assunto, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“[…]  AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.
NECESSIDADE  COMPROVADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA ACOMETIDA DE
DOENÇA GRAVE.  RISCO  IMINENTE.  DEVER
DO ESTADO. RECURSO EM CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA  DA  PRÓPRIA  CORTE.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA
MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. - é dever do estado prover as despesas
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com  os  medicamentos  de  pessoa  que  não  possui
condições de arcar com os valores, sem se privar dos
recursos  indispensáveis  ao  sustento  próprio  e  da
família.  -  a  consulta  realizada  junto  ao  médico
particular, com a emissão de receituário e relatório,
constitui prova suficiente para atestar a patologia, a
gravidade da enfermidade e o tratamento adequado
para  o  paciente,  não  sendo  oportuna  qualquer
tentativa  de  substituição  do  medicamento,  ante  a
patente  necessidade  daquele  fármaco  específico
para amenizar o quadro clínico do paciente.  - art.
5º.  Na  aplicação  da  Lei,  o  juiz  atenderá  aos  fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.  Lei  de  Introdução  às  Normas  do  Direito
Brasileiro. Se a enfermidade e a prescrição médica
são  fatos  incontroversos  nos  autos,  concebo
precipitada,  no  momento  processual  presente,
realizar  a  alteração  medicamentosa,  haja  vista  a
ausência  de  maiores  subsídios  a  sustentar  a
modificação.  -  por  outro  lado,  não  se  trata  de
substituição por genérico, mas sim por medicamento
com  fórmula  diferente,  razão  pela  qual,  por  mais
esse aspecto, não se mostra segura a realização da
troca. (TJPB; Rec. 999.2013.001430-4/001; Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 23/08/2013; Pág. 9). (grifo nosso).

Quanto à alegação de vedação insculpida na Lei nº 8.437/92,
bem  como  em  outros  diplomas  legais,  a  respeito  da  impossibilidade  de
concessão  de  algumas  tutelas  antecipadas  em  face  da  Fazenda  Pública,
concebo que tal impedimento legal não pode se sobrepor a um bem jurídico de
maior valor, protegido constitucionalmente, como é o direito à saúde.

O mesmo entendimento é perfilhado pelos pretórios nacionais,
consoante se asseveram os arestos ementados:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO
PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.
CONSTITUCIONAL.  REALIZAÇÃO  DE
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  POR
NECESSITADO.  TUTELA  ANTECIPADA.
POSSIBILIDADE.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  NÃO-APLICAÇÃO  DAS
LEIS  NºS  9.494/97  E  8.437/92.  LEGITIMAÇÃO
PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.  PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.  Possibilita-se  a  concessão  de
tutela antecipada contra a Fazenda Pública quando
prepondera o bem maior, que é a vida, não incidindo
as  vedações  contidas  nas  Leis  nºs  9.494/97  e
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8.437/92, não havendo que se falar em esgotamento
do  objeto  da  ação.  (...).” (TJRS.  Nº  AI  93953-
28.2011.8.21.7000. Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow
Duro. J. em 11/03/2011). (grifo nosso). 

No que tange à impossibilidade de aplicação de multa diária por
descumprimento de medida judicial em desfavor de gestor público, concluo
que merece acolhimento.

Sabe-se que é cabível a fixação de multa diária, como forma de
assegurar o resultado prático da decisão, tendo em vista a relevância do direito
envolvido, contudo a responsabilização pessoal  do Secretário de Estado de
Saúde,  se  mostra,  destarte,  descabida,  haja  vista  que o  agente público não
participa da relação processual em tela.  

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ART. 461, §2º DO CODEX
PROCESSUAL.  MULTA  COMINATÓRIA  NA
PESSOA  DO  REPRESENTANTE  DA  ENTIDADE
PÚBLICA.  IMPOSSIBILIDADE.  A  Procuradoria
Geral do Distrito Federal, no rol das competências
determinadas  na  Lei  Complementar  nº  395/2001,
está autorizada a promover a defesa dos ocupantes
de cargos de Governador e Secretário em processos
judiciais decorrentes de atos praticados no exercício
da função. O entendimento deste Superior Tribunal
de  Justiça  é  no  sentido  de  que  as  pessoas   do
representante  e  da  entidade  pública  não  se
confundem e, portanto, não é possível aplicar multa
cominatória a quem não participou efetivamente do
processo. Precedentes. Recurso especial conhecido e
provido”.  (STJ/REsp  847907/DF,  Ministra  Laurida
Vaz, 5ª Turma, j. em 05/05/2011). 

Outrossim, a  vontade manifestada pelo agente administrativo
corresponde  à  vontade  do  ente  federativo  ao  qual  pertence,  não  devendo
suportar os efeitos patrimoniais decorrentes dessa vinculação.

Neste trilhar de ideias, considero devidamente demonstrada a
verosimilhança das alegações da agravada, não havendo fundamento capaz de
retirar da ora recorrido o direito de buscar, junto ao Poder Público, a concreti-
zação da garantia constitucional do direito à saúde, em consonância com o que
prescreve o art. 196 da Carta Magna.

No  que  se  refere  ao  requisito  do  fundado  receio  de  dano
irreparável ou de difícil reparação, não é preciso grande esforço para enxergar
a presença do caráter irreversível de que se reveste o dano a ser ocasionado
pela não concessão antecipada do pleito da recorrida.
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Ademais,  dada a  necessidade de proteção do direito  social  à
saúde  e  diante  da  necessidade  do  tratamento  médico  receitado  à  parte
recorrida,  a  eventual  irreversibilidade  do  provimento  antecipado  deve  ser
ponderada.  Com efeito,  o  perigo  de  dano para  a  parte  agravada é  deveras
maior do que aquele que a edilidade, porventura, suportará ao relocar parcela
dos  recursos  destinados  às  ações  na  área  de  saúde  para  fornecer  o
medicamento prescrito pelo profissional de saúde.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À
IRRESIGNAÇÃO  INSTRUMENTAL apenas  para  afastar  do  decisum
combatido a  multa  diária  aplicada em desfavor  do Secretário de Saúde do
Estado da Paraíba.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira,
juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição a Exma. Desa. Maria
das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira  e  o  Exmo.  Dr.  João  Batista
Barbosa (juiz convocado, para compor quorum em substituição ao Exmo. Dr.
Aluízio Bezerra  Filho,  juiz  substituto do  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos).Presente ao julgamento, a Exma Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de dezembro de
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz Convocado Relator
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