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APELANTE : Município de João Pessoa
PROCURADOR : Antonio Fernando de Amorim Cadete
APELADO         : Delson Ferreira Leite
DEFENSOR        : Francisco de Assis Coelho
REMETENTE        : Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital

PROCESSSUAL  CIVIL  –  Remessa
necessária  e  apelação  cível   -   Ação
cominatória  de  obrigação  de  dar
medicamentos  e/ou  próteses  com  pedido
de liminar –  Solicitação de fornecimento de
prótese importada – Sentença procedente –
Insurgência  do  Município  –  Pleito  de
substituição para a prótese fornecida pelo
SUS – Direito à saúde estendido a todos e
não a um cidadão – Princípio da igualdade
– Não comprovação da  imprescindibilidade
da  prótese  importada  –  Possibilidade  de
substituição  –   Honorários  advocatícios  –
Pleito  de  minoração  -   Não  cabimento  -
Provimento parcial.

- A Constituição Federal garante o direito à
saúde  a  todos  cidadãos  de  forma
igualitária,  não  podendo  um cidadão  sem
nenhuma  justificativa  da  necessidade
imprescindível  da  prótese  importada
receber  um  produto  diferente  dos  outros
brasileiros em igual condição, que têm que
se contentar em utilizar a prótese fornecida
pelo SUS.
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- Nas causas for de pequeno valor, nas de
valor  inestimável,  naquelas  onde  não
houver condenação ou quando a Fazenda
Pública  for  vencida  e  nas  execuções
embargadas  ou  não  os  honorários
advocatícios  serão  devidos  na  forma
preceituada  no  art.  20,  §  4º,  do  CPC,
observando-se,  ainda,  os  critérios  das
alíneas  ‘a’,  ‘b’  e  ‘c’  do  §  3º  do  mesmo
dispositivo  legal.  Nestas  hipóteses,  os
honorários  advocatícios,  não  estão
adstritos aos limites indicados no § 3º do
art. 20 do CPC.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar  provimento  parcial  à
apelação cível e ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento de fl. 90.

R E L A T Ó R I O

DELSON FERREIRA LEITE  ajuizou  ação
cominatória de obrigação de dar/ fornecer medicamentos e /ou prótese com
pedido  de  liminar  urgente  em  face  do  MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA,
requerendo  que  o  promovido  providencie  o  fornecimento  de  uma  prótese
transtibial  com suspensão à vácuo e amortecedor de Força de Reação ao
Solo e pé dinâmico em fibra de carbono, a fim de lhe permitir uma locomoção
com  menos  transtornos  e  efeitos  colaterais,  material  comum,  porém
importado.

Indeferimento da antecipação de tutela às
fls. 13/14.

Devidamente  citado,  o  Município  de  João
Pessoa apresentou contestação, requerendo a improcedência do pedido (fls.
17/30).

A parte autora não apresentou impugnação
à contestação, conforme certidão de fl. 34.

Em sentença exarada às fls. 46/48, o MM.
Juiz “a quo” julgou procedente  pedido inicial, para determinar ao promovido
que forneça a prótese para o membro inferior necessitada pelo autor e em
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consonância com a prescrição médica, em quinze dias, sob pena de bloqueio
de verbas do ente estatal necessárias à efetivação da ordem expedida, sem
prejuízo  de  outras  medidas  cabíveis,  como  aplicação  de  multa  conforme
determinação  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  deferida  neste  ato,  e
responsabilidade do agente público, civil e criminalmente, pela desobediência.
Ademais,  concedeu  os  efeitos  da  tutela  específica  para  assegurar  o
fornecimento da prótese deferida, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00
( dois mil reais). Isento de custas, condenou o promovido ao pagamento dos
honorários advocatícios, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma
do § 4º, do art. 20 do CPC.

Irresignado,  o  Município  de  João  Pessoa
interpôs  recurso  de  apelação,  pugnando  pela  substituição  da  prótese
pleiteada pela fornecida pelo SUS, bem como pela minoração dos honorários
advocatícios. Aduziu, ainda, as políticas públicas referentes à saúde pública e
os  princípios  constitucionais  e  administrativos  norteadores,  o  princípio  da
reserva  do  possível,  o  da  integralidade  do  SUS e da  indisponibilidade  do
interesse público. Ao final, requereu que fosse dado provimento ao recurso
apelatório, para que seja reformada a sentença, devendo a ação de obrigação
de fazer ser julgada improcedente (fls. 51/62).

Contrarrazões às fls. 69/74.

Instada a opinar,  a douta Procuradoria de
Justiça lançou parecer pelo desprovimento da remessa oficial  e do recurso
apelatório (fls. 79/84).

É o relatório.

VOTO

A postulação da presente ação ordinária d
fazer cinge-se no fornecimento ao promovente de uma prótese transtibial com
suspensão à vácuo e amortecedor de força de reação ao solo e pé dinâmico
em fibra de carbono,  tendo em vista ser  deficiente físico e precisar  dessa
prótese  para  uma locomoção  com menos  transtornos  e  efeitos  colaterais,
material comum, porém importado.

Certo é que o direito a uma vida salutar e à
boa  assistência  médica  e  hospitalar,  dentre  outras  passagens,  estão
elencados na Constituição Federal no rol dos Direitos Sociais, bem como se
encontram na II seção do II capítulo (da seguridade social) no título VIII (da
ordem social) da Carta Política. Veja-se:

“Art.  6º.  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
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social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a
assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta
Constituição.

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.”

Sobre o mencionado artigo, o insigne mestre
ALEXANDRE DE MORAES1 leciona:

“A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê
princípios  informadores  e  regras  de  competência  no
tocante á 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  com uma
das finalidades do Estado, encontra-se a Saúde Pública.
Além  disso,  o  direito  à  vida  e  à  saúde,  entre  outros
aparecem como  conseqüência  imediata  da  consagração
da  dignidade  da  pessoa  humana  como  fundamento  da
República Federativa do Brasil.Esse fundamento afasta a
idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Na mesma linha de pensamento, o notável
professor JOSÉ AFONSO DA SILVA2 doutrina:

“A saúde é concebida como direito de todos e dever do
Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e
econômicas que visem a redução do risco de doença e de
outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios
da universalidade e  da igualdade de acesso às  ações  e
serviços que a promovem, protegem e recuperam.”

Da  leitura  do  art.  196  da  CF,  poder-se-ia
concluir  que  a  referida  norma  programática  seria  uma  norma-programa,
indicando um projeto que, em um dia aleatório, seria alcançado pelo Estado.

Ocorre  que  o  Estado,  “lato  sensu”,  deve
efetivamente proporcionar a prevenção de doenças, bem como oferecer os
meios necessários para que os cidadãos possam restabelecer sua saúde.

Dessa forma,  certo  é  que o Município  de
João Pessoa deve fornecer uma prótese para o promovido ter uma melhor

1 Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 1904.
2 Alexandre de Moraes apud José Afonso da Silva – pág. 1904/1905
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condição de vida, permitindo sua locomoção com menos transtornos.

Ocorre que a Constituição Federal garante
o direito  à  saúde a  todos  cidadãos  de forma igualitária,  não podendo  um
cidadão sem nenhuma justificativa da necessidade imprescindível da prótese
importada  receber  um  produto  diferente  dos  outros  brasileiros  em  igual
condição, que têm que se contentar em utilizar a prótese fornecida pelo SUS.

No  caso  concreto,  o  apelado  não
apresentou prova  inequívoca  da  imprescindibilidade  da  prótese  importada,
não há parecer técnico, informando que o equipamento nacional é de baixa
qualidade e que os materiais  são inadequados,  bem como não tem laudo
médico,  aduzindo  qualquer  impedimento  para  uso  da  prótese  nacional
fornecida pelo SUS.

Nesse  sentido,  já  decidiu  este  Egrégio
Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO DE
PRÓTESE  IMPORTADA.  USUÁRIO  DE  IMPLANTE
NACIONAL.  AUSÊNCIA  DE  LAUDO  TÉCNICO  OU
PARECER . MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE
DO EQUIPAMENTO PRETENDIDO. POSSIBILIDADE
DE  VERIFICAÇÃO,  NO  CURSO  DA  INSTRUÇÃO
PROCESSUAL,  DA  IMPRESCINDIBILIDADE  DESSE
MATERIAL.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Não
havendo  prova  inequívoca  da  imprescindibilidade  de
prótese  importada  para  a  locomoção  do  autor,  bem
corno de que a nacional utiliza materiais inadequados,
é  de  ser  afastada  a  decisão  que  concedeu  a  tutela
antecipada, podendo a medida ser revertida, no entanto,
se  demonstrada  tal  essencialidade  ao  longo  da
instrução processual. 
TJPB - Acórdão do processo nº 00120120234396001 -
Órgão  (1ª  CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  José  Ricardo
Porto - j. em 29-01-2013 

E:

Agravo  de  Instrumento.  Obrigação  de  fazer.
Antecipação parcial da tutela. Fornecimento de prótese
disponibilizada  pelo.  SUS.  Insurgência.  Pretensão  de
prótese específica. Direito à saúde estendido todos e não
a  um  cidadão  isoladamente.  princípio  da  igualdade.
Impossibilidade dr beneficiar um cidadão em detrimento
de outros. Interferência do Judiciário quanto ao tipo de
prótese  a  ser  oferecida  pelo  SUS.  Impossibilidade.
Manutenção  da  decisão  agravada.  Desprovimento  do
recurso. - 0 Estado não pode ser obrigado a gastar R$
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110,000.00  cento  e  dez  mil  reais  com  uma  perna
mecânica de última geração para o agravante, quando
diversos outros brasileiros, em igual condição. têm que
se  contentar  em  utilizar  uma  prótese  mais  simples,
fornecida pelo SUS. - Na espécie, inexistindo prova da
necessidade de medida excepcional para salvaguardar o
direito  à vida,  não -assiste  ao Judiciário interferir  no
intrincado sistema de distribuição de verbas destinadas
à  saide  pública,  ao  efeito  de  determinar  o  custeio  de
prótese importada, não disponibilizada pelo SUS. 
TJPB - Acórdão do processo nº 20020100138698001 -
Órgão  (1ª  Câmara  cível)  -  Relator  DR.  ALUIZIO
BEZERRA FILHO (JUIZ CONVOCADO) - j. em 06-11-
2012 

Dessa forma, resta possível a substituição
da prótese requerida pela fornecida pelo SUS.

Ademais,  o  apelante  insurgiu  quanto  ao
valor  dos  honorários,  entendendo  que  estes  devem  ser  arbitrados  em
patamares bem inferiores.

No tocante aos honorários de advogado, o
Código de Processo Civil disciplina essa matéria, estabelecendo, como regra
geral,  que seus limites serão calculados entre  o mínimo de 10% (dez por
cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
devendo  ainda,  serem  observados:  a)  o  grau  de  zelo  profissional;  b)  a
natureza da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art.
20, § 3º, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC), confira-se:

 Art.  20.  A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários
advocatícios.  Esta  verba  honorária  será  devida,
também,  nos  casos  em que  o  advogado funcionar  em
causa própria.
§ 1º O juiz,  ao decidir qualquer incidente ou recurso,
condenará nas despesas o vencido.
§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do
processo, como também a indenização de viagem, diária
de testemunha e remuneração do assistente técnico.
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço;
c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. (Grifei). 
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No entanto, essa regra não será observada
quando a causa for de pequeno valor ou de valor inestimável, naquelas onde
não houver condenação, assim como quando a Fazenda Pública for vencida.
Nessas situações, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 20 do CPC, devendo
o magistrado arbitrar os honorários,  apreciando os critérios das alíneas do
aludido § 3º, veja-se:

§  4º   Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante  apreciação eqüitativa do juiz,  atendidas as
normas  das  alíneas  a,  b  e  c  do  parágrafo  anterior.
(Destaquei).

“In  casu  subjecto”,  trata-se  de  ação
ordinária em que a parte vencida fora a Fazenda Pública Municipal de João
Pessoa,  devendo-se,  por  conseguinte,  ser  os  honorários  de  sucumbência
arbitrados conforme preceituado no § 4º do art. 20 do Código de Processo
Civil.

Nesse  sentido,  são  remansosas  as
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO
POR  EQUIDADE.  FAZENDA  PÚBLICA
SUCUMBENTE.
 RESP.  1.155.125/MG,  JULGADO  SOB  O  RITO  DO
ART. 543-C, DO CPC.
1. In casu, o Tribunal de origem concluiu que a verba
sucumbencial foi fixada "em valor que se adequou aos
critérios previstos no artigo 20, § § 3º e 4º do Código de
Processo  Civil,  não  comportando  a  majoração
pretendida, pois se trata de causa em que foi vencida a
Fazenda Pública".
2.  A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários
não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%,
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado
à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º,
do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de
equidade  (Recurso  Especial  1.155.125/MG,  Rel.  Min.
Castro Meira, DJ de 6/4/2010, no rito do art. 543-C do
CPC).
3.  Recentemente,  a  Corte  Especial  confirmou
entendimento  no  sentido  de  que,  para  a  fixação  dos
honorários  advocatícios,  não  se  deve  levar  em
consideração  "apenas  e  somente  o  valor  da  causa"
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(AgRg nos Edcl no Agravo de Instrumento nº 1.409.571-
SP, Rel. Ministro Napoleão Numes Maia Filho, DJe de
6.5.2013).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 188.873/RJ, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
14/05/2013, DJe 20/05/2013)

E:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  ART.  1º-F
DA  LEI  9.494/1997.  MP  2.180-35/2001.  LEI
11.960/2009. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA.  IRRETROATIVIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  DANO
MORAL.  VERBA  HONORÁRIA.  ART.  20,  §  4º,  DO
CPC. SÚMULA 7/STJ.
1.  O  art.  1º-F  da  Lei  9.494/1997,  incluído  pela  MP
2.180-35,  de  24.8.2001,  com a  redação alterada  pelo
art.  5º  da  Lei  11.960,  de  29.6.2009,  tem  natureza
processual,  devendo  ser  aplicado  imediatamente  aos
processos  em  tramitação,  vedada,  entretanto,  a
retroatividade ao período anterior à sua vigência.
2.  Entendimento  fixado  no  julgamento  do  REsp
1.205.946/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC.
3.  O  STJ  entende  ser  inviável  o  Recurso  Especial,
fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, que
não  especifica  quais  normas  legais  foram  violadas.
Incide, na espécie, por analogia, o princípio contido na
Súmula 284/STF.
4.  Ademais,  a  revisão  do  valor  fixado  na  instância
ordinária a título de danos morais só é admitida quando
irrisório ou exorbitante (precedentes do STJ), o que não
se  afigura  no  caso  dos  autos.  Incidência  da  Súmula
7/STJ.
5.  Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários
advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de
10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo
o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do
art.  20,  §  4º,  do  CPC,  ou  mesmo  uma  quantia  fixa,
segundo o critério de equidade.
6.  A revisão de verba honorária implica,  como regra,
reexame de matéria fático-probatória,  o que é vedado
em  Recurso  Especial  (Súmula  7/STJ).  Excepciona-se
apenas a hipótese  de valor  irrisório ou exorbitante,  o
que não se configura na espécie.
7. Recurso Especial parcialmente provido.
(Resp  1375320/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
02/05/2013, DJe 29/05/2013)

Assim, com fulcro no § 4º, art. 20 do CPC,
entendo que deve ser mantida a condenação da verba honorária no valor de
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R$ 600,00 (seiscentos reais), posto que observou os critérios de valoração
delineados  na  lei  processual,  bem  como   correspondeu  ao  trabalho  e  o
esforço do causídico e determinou um percentual  que compensasse a sua
labuta.

DISPOSITIVO

Pelo  exposto,  DÁ-SE  PROVIMENTO
PARCIAL à  remessa  necessária  e  ao  recurso  apelatório,  para  permitir  a
substituição da prótese requerida pelo autor pela prótese nacional fornecida
pelo SUS.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluizio
Bezerra Filho (Juiz  convocado,  com jurisdição limitada,  em substituição ao
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos), o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle  Filho  e  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 04 de setembro de 2014.

                      Dr. Aluízio Bezerra Filho
                       Juiz convocado - Relator
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