
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 2007432-57.2014.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
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Procurador Ravi de Medeiros Peixoto
AGRAVADA : Damarisi Ferreira
ADVOGADOS : Edizio Cruz da Silva e Walbia Imperiano Gomes

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 
POR  ATO  ILÍCITO  C/C  DANOS  MORAIS  E 
ESTÉTICOS.  REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA. 
TUTELA  ANTECIPADA  CONCEDIDA. 
IRRESIGNAÇÃO.  PRESENÇA  DOS 
PRESSUPOSTOS  PREVISTOS  NO  ART.  273  DO 
CPC.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA  DO 
RECURSO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 557 
DO CPC. DESPROVIMENTO.
 
- Presente nos autos a prova inequívoca, capaz de 
convencer o Magistrado acerca da probabilidade de 
acerto da pretensão inicial, bem assim, sendo visível 
a possibilidade de dano irreversível à parte, é de se 
conceder a antecipação dos efeitos da tutela.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER o Agravo  Interno,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 82. 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo  Município  de João 

Pessoa, pugnando a reconsideração da Decisão Monocrática de fls. 66/68v.

O Agravante, em suas razões recursais, renova os argumentos 

expostos no Agravo de Instrumento, afirmando que não estariam presentes os 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em favor da 
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Autora/Agravada,  notadamente,  diante  da  ausência  de  prova  de  que  o 

Município de João Pessoa se recusou em realizar a cirurgia requerida pela 

Promovente (fls. 73/78).

É o relatório.

VOTO

Revisando a matéria, continuo convicto de que a  Decisão 

Monocrática recorrida não merece reparos.

Exsurge dos autos que a Agravada, em janeiro de 2013, sofreu 

um acidente doméstico que lhe atingiu o pé esquerdo e, que em razão disso, 

procurou a rede pública de saúde, quando teve a área lesionada imobilizada 

por orientação médica.

A Autora alegou que, mesmo após 75 (setenta e cinco) dias 

com pé imobilizado, ainda continuava sentindo fortes dores,  sendo indicada 

uma cirurgia em face da constatação da presença de fratura mal consolidada 

na base do 2º e 3º metatarsos, sem desalinhamento ósseo significativo e com 

mínimo  edema  das  partes  moles  adjacentes,  observando-se,  ainda,  lesão 

ligamento “Lisfranc”, conforme laudo de fls. 55/59.

Nesse  sentido,  convencendo-se  da  verossimilhança  das 

alegações, ante a existência de prova inequívoca, além do fundado receio de 

dano irreparável à saúde da Promovente, o Juiz “a quo” antecipou os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial, determinando que o Promovido realizasse a 

cirurgia indicada.

Pois bem, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, 

“O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os  

efeitos  da  tutela  pretendida  no  pedido  inicial,  desde  que,  existindo  prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o  

abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.” 
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No caso  em disceptação,  inegável  é  a  verossimilhança  das 

alegações da Agravada, uma vez que a assistência à saúde e a proteção à 

vida são competências comuns dos Entes Federados (art. 23, II, CF).

Ainda segundo a Carta Magna, 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).

Sobre  o  tema,  elucidativo  é  o  seguinte  julgado  do  Superior 

Tribunal de Justiça:
“(...) 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever 
do  Estado,  por  isso  que  legítima  a  pretensão  quando 
configurada a necessidade do recorrido.   4. O Estado, o 
Distrito Federal e o Município são partes legítimas para 
figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o 
fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde 
de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face 
de  quaisquer  deles.  Precedentes:  REsp  878080  /  SC; 
Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / 
RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 
/  RS,  DJ  07.03.2005.  (…)  8.  Agravo  regimental 
desprovido.”  (AgRg  no  Ag  1044354/RS,  Rel.  Ministro 
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, 
DJe 03/11/2008) (destaquei)

No  mesmo  caminho,  cristalina  é  a  possibilidade  de  dano 

irreparável  à saúde da Recorrida que, não obstante ter buscado tratamento 

médico junto ao Promovido, vem, por considerável período, sofrendo com as 

dores decorrente de lesão mal consolidada em seu pé esquerdo, necessitando, 

com urgência,  do procedimento médico prescrito por profissional  do próprio 

Corpo Médico administrado pelo Agravante (fl. 59).

Por  tais  razões,  DESPROVEJO o  presente  Agravo  Interno, 

mantendo, na íntegra, a decisão recorrida.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
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Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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