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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 0049577-81.2011.815.2001
ORIGEM: 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR: Juiz José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado para
substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Município de João Pessoa
PROCURADOR: Antônio Fernando de Amorim Cadete
AGRAVADA: Thainã  Pereira  Oliveira,  representada  por  sua
genitora, Uberlândia Vito Pereira
ADVOGADO: Ricardo Berilo Bezerra Borba

AGRAVO INTERNO EM SEDE  DE  REMESSA OFICIAL  E
APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO A  PESSOA  CARENTE.
DIREITO  FUNDAMENTAL  À  SAÚDE. ARTIGO 196 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  APELAÇÃO  CÍVEL  E
REMESSA OFICIAL  ÀS  QUAIS  SE  NEGOU  SEGUIMENTO
COM ARRIMO NO ART. 557 DO CPC E NA SÚMULA 253 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 

- “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).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar
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provimento ao agravo interno.

Trata-se de agravo interno interposto pelo  MUNICÍPIO DE
JOÃO PESSOA contra a decisão de f. 120/127 que, nos autos da ação
de  obrigação  de  fazer,  ajuizada  por  THAINÃ  PEREIRA  OLIVEIRA,
representada  por  sua  genitora  (Uberlândia  Vito  Pereira),  negou
seguimento à apelação e à remessa oficial, com base no art. 557 do
CPC e na Súmula 253/STJ.

A sentença determinara o  procedimento cirúrgico denominado
Vitrectomia  posterior  com  implante  de  óleo  de  silicone  e
endofotoagulação  do  olho  esquerdo,  necessário  para  corrigir  um
desvio da retina e evitar possível perda de visão. 

Eis a ementa da decisão agravada:

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
OBRIGAÇÃO  DO  ESTADO.  INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  196  DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  ALEGADAS PERDA DO OBJETO E
FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.  INOCORRÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO  DA  SENTENÇA.  NECESSIDADE.  DECISÃO  “EXTRA
PETITA”.  INEXISTÊNCIA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO
IMPLÍCITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 256 DO STF. RESPEITO AO ART.
20, § 4º DO CPC. RECURSOS SUJEITOS À REGRA DO ART. 557 DO
CPC E SÚMULA 253/STJ. SEGUIMENTO NEGADO.

- “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).

- A decisão em sede de antecipação de tutela tem cunho provisório,
pois  proferida  com  base  em  cognição  sumária,  havendo  a
necessidade de se declarar a existência ou não do direito pretendido.

- O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é
desnecessário  pedido  expresso,  na  exordial,  requerendo  a
condenação nos honorários advocatícios, posto que os mesmos são
imposição legal e constitui direito autônomo do causídico.

- Art.  557  do  CPC:  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
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confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal
Superior”.  Permissão que se estende à remessa necessária por
força da súmula 253 do STJ.

No  intuito  de  trazer  a  matéria  ao  órgão Colegiado,  o
agravante sustenta  que houve cerceamento de defesa,  pois  o apelo
deveria ter sido julgado pelo Colegiado, e não de forma monocrática.
Enfim, pugna pela reforma da decisão, aduzindo os mesmos pontos
analisados,  inclusive  a  condenação  em  honorários  advocatícios (f.
130/135).

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
               Relator

O  art. 557 do Código de Processo Civil faculta ao relator, em
caso de manifesta improcedência ou afronta a jurisprudência pacífica
deste ou de Tribunal Superior, negar provimento ao recurso.

A finalidade do referido  dispositivo  é justamente atender à
celeridade e à economia processuais, desafogando os Tribunais dos
processos cuja matéria já é pacífica, sendo examinados pelo Órgão
Colegiado somente os casos estritamente necessários. Assim, é medida
salutar que recursos contrários ao posicionamento consolidado nos
tribunais sejam julgados imediatamente pelo relator. 

Então, o agravante não tem razão quando pretende
transpor a discussão a esta Câmara Cível, pois a conduta do relator
está abarcada pela própria lei processual civil, que lhe faculta decidir
de forma monocrática, não havendo que se falar, no caso em tela,
em cerceamento de defesa. 

No mais,  mantenho a decisão agravada,  pelos seus próprios
fundamentos, reproduzindo trecho dela que interessa:

Inicialmente, faz-se mister ressaltar que a remessa oficial pode ser
analisada de forma monocrática, conforme a Súmula 253 do STJ, a
qual  prescreve que  “O art.  557  do CPC,  que autoriza  o  relator  a
decidir o recurso, alcança o reexame necessário.”

A autora/apelada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer por
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ser portadora de um desvio de retina no olho esquerdo, necessitando
de um procedimento cirúrgico de urgência,  sob pena de perder  a
visão,  o  que  foi  acatado  pelo  juízo  singular,  que  deferiu  a  tutela
antecipada, confirmando-a na sentença.

A demandante demonstrou, através do receituário de fls. 10, de seu
médico,  que  necessitava  do  aludido  procedimento  cirúrgico,  bem
como que não tem condições financeiras para custear sua realização. 

Pois  bem,  é comando  de  base  constitucional  o  dever  dos  entes
federados de  prover todos os meios para manutenção da saúde da
coletividade.  Neste sentido, o art. 196 da Constituição da República
prescreve  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  sua  promoção,
proteção e recuperação.”

Nesta senda, não pode a edilidade renunciar sua incumbência,  qual
seja a de guarnecer todas as medidas para manter o aparato médico
ou estrutural, fornecendo os tratamentos e medicamentos para todos
os cidadãos. 

Sendo assim, o Município de João Pessoa, quando demandado, tem a
obrigação  de  fornecer  medicamentos/procedimento  cirúrgico  de
forma gratuita aos carentes, aos necessitados que não têm condições
financeiras de suprir o tratamento adequado. Se não o faz, ofende a
disposição  constante  da  norma  supracitada,  gerando  o  direito  de
buscar  no  Judiciário  o  recebimento,  pois,  como  um  direito  de
segunda  geração,  não  se  admite a  inércia  do  Estado,  mas  uma
atividade positiva, a fim de garantir sua efetivação.

A  esse  respeito,  assim  já  decidiu  o  Tribunal  de  Justiça  de
Pernambuco:

SAÚDE PÚBLICA.  PROTEÇÃO. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL.  DEVER
DO ESTADO. É dever do poder público, em qualquer uma de suas esferas
(federal, estadual ou municipal) velar pela proteção da saúde dos seus
cidadãos.  E  a  necessidade  de  proteger-se  a  saúde  e  a  vida,  como
exigência  que emerge dos princípios  fundamentais  em que repousa o
próprio direito natural, se sobrepõe a qualquer outro interesse, ainda que
se  ache  este  tutelado  pela  lei  ou  pelo  contrato.  Precedentes
jurisprudenciais.  Descabimento  da  alegação  de  que  a  questão  exige
dilação probatória. Agravo improvido. Votação indiscrepante.1

O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, inclusive com base em
precedentes do STF, assim se posicionou:

1 TJPE - AgRg 84901-2/01 – Relator: Des. Márcio Xavier – Publicação: DJPE 17.10.2002.
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CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVANDO  O  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO
(RILUZOL/RILUTEK)  POR  ENTE  PÚBLICO  À  PESSOA  PORTADORA  DE
DOENÇA GRAVE: ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA - ELA. PROTEÇÃO
DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA (ART. 5º, CAPUT, CF/88)
E  DIREITO  À  SAÚDE  (ARTS.  6º  E  196,  CF/88).  ILEGALIDADE  DA
AUTORIDADE  COATORA  NA  EXIGÊNCIA  DE  CUMPRIMENTO  DE
FORMALIDADE BUROCRÁTICA. (…) 2 - É dever do Estado assegurar a
todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental
e está consagrado na Constituição da República nos artigos 6º e 196. 3 -
Diante  da  negativa/omissão  do  Estado  em  prestar  atendimento  à
população  carente,  que  não  possui  meios  para  a  compra  de
medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se
fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados
podem alcançar o benefício almejado (STF, AG nº 238.328/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 11/05/99; STJ, REsp nº 249.026/PR, Rel. Min. José
Delgado, DJ 26/06/2000).2

Desse modo, resta configurada a necessidade de a paciente ter seu
pleito  atendido,  uma vez  que seu direito  é  assegurado tanto  pela
Constituição  Federal,  quanto  pela  legislação  infraconstitucional.
Portanto, não há como ser negada a pretensão do cumprimento da
referida prestação.

Não  se  trata,  aqui,  de  violação  à  separação  dos  Poderes,  pois  o
Judiciário não está adentrando no mérito administrativo da questão,
atingindo a conveniência e oportunidade da Administração, uma vez
que,  tratando-se  a  saúde  pública  de  um  direito  social,  deve-se
assegurar o mínimo existencial aos cidadãos.

Não se pode olvidar também que as regras constitucionais não são
meros ideais,  mas normas programáticas  e,  como tais,  devem ser
postas em prática por meio de programas que reflitam os anseios da
Carta  Magna.  O  Poder  Judiciário  pode  intervir  na  formulação  das
políticas públicas para assegurar a garantia do mínimo existencial, a
menor porção necessária para manter-se a dignidade humana através
das prestações estatais.

Sobre este tema, assim já decidiu esta Corte:

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELADA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO.  NECESSIDADE.  LAUDO
MÉDICO.  COMPROVAÇÃO.  DIREITO  FUNDAMENTAL  À  SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO  196  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DA  REPÚBLICA.
DESPROVIMENTO.  -  De  acordo  com  a  Súmula  490  do  STJ,  faz-se
necessário o reexame necessário quando se tratar de sentenças ilíquidas.
-  “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

2 STJ - MS 11183/PR - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 1999/0083884-0 – Relator: Min. José
Delgado.
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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.” (artigo 196 Da Constituição
Federal de 1988). - O fato de não estar a despesa prevista no orçamento
público, consubstancia mero trâmite burocrático, que não tem o condão
de eximir o ente público da sua responsabilidade. Ademais, a previsão
orçamentária, em que pese ser norma constitucional, é hierarquicamente
inferior  ao direito à vida e à saúde, cláusulas pétreas  constitucionais.
(RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  nº  200.2009.008844-0/002,
Relator:  Juiz João Batista Barbosa, convocado, em  minha  substituição.
Publicação: 20/09/2013).

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE  DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DEFERIDA PARA
QUE 0 ESTADO REALIZE CIRURGIA DE CATARATA BILATERAL. SAÚDE.
DIREITO  FUNDAMENTAL.  NECESSIDADE  COMPROVADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL. ARTS. 5°, CAPUT,
6°  E  196  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  POSSIBILIDADE  DE
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA  CORTE.
IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ALEGAÇÕES DO RECURSO
INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  0  ENTENDIMENTO  ESPOSADO.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. - É dever do Estado prover as despesas
com os  medicamentos  ou procedimento  cirúrgico  de  pessoa  que  não
possui condições de arcar com os valores, sem se privar dos recursos
indispensáveis  ao  sustento  próprio  e  da  família.  -  Art.  5°.  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 Caput, do art. 5° da Constituição Federal 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. Art. 196 da Constituição Federal. Art.
5° - 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. - Não há razão para se modificar a decisão que nega
seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art.
557, capuz, do CPC, quando o decisum atacado encontra-se em perfeita
consonância com jurisprudência desta Corte de Justiça. TJPB – Agravo
Interno  nº  200.2012.125895-4/001,  1ª CAMARA  CIVEL,  Relator:  Des.
LEANDRO DOS SANTOS - j. em 30/04/2013).

Quanto à alegação da perda de interesse processual e do objeto
da  presente  demanda,  visto  que  o  procedimento  cirúrgico  já  foi
realizado quando do deferimento da tutela antecipada, esta alegação
não merece prosperar. 

O entendimento desta Corte é claro no sentido de que a decisão que
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antecipa  a tutela  é  provisória,  vez  que é  prolatada com base  em
cognição  primária  realizada  pelo  órgão  julgador.  Sendo  assim,
necessita de confirmação pela sentença definitiva, a  fim de declarar
ou não a procedência da pretensão judicial.

O apelante também afirma no seu apelo que a sentença foi extra
petita, posto que o condenou em honorários advocatícios, tendo em
vista  que  não  houve  qualquer  requerimento  ou  menção  ao
pagamento de verbas aos causídicos na peça exordial. 

Ocorre,  conforme a jurisprudência do  Superior Tribunal de Justiça,
que é dispensável requerimento para condenação em honorários, na
medida  em  que  estes  são  imposição  legal  e  constituem  direito
autônomo do patrono da causa, ex vi súmula 256 do STF. Destarte,
não há qualquer irregularidade em arbitrar verbas sucumbências sem
o prévio requerimento das partes. 

A  propósito,  colaciono julgado  desta  Corte  que  contempla  as
questões suscitadas: 

PROCESSSUAL  CIVIL  –  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL  -
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  –  REALIZAÇÃO  DO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA -
ALEGAÇÃO DA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL  E  DO OBJETO –
PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA
– DESPROVIMENTO. - A decisão proferida em sede de antecipação de
tutela  tem  cunho  provisório,  pois  proferida  com  base  em  cognição
sumária, havendo a necessidade de se declarar a existência ou não do
direito  pretendido.  -  PROCESSSUAL CIVIL  –  REMESSA NECESSÁRIA  E
APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  –
ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  “EXTRA  PETITA”  -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PEDIDO IMPLÍCITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 256
DO  STF  -  POSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO  –  FAZENDA  PÚBLICA
VENCIDA  –  ART. 20,  §  4º  DO CPC-  PLEITO  DE MINORAÇÃO -  NÃO
CABIMENTO – DESPROVIMENTO. - SÚMULA 256 DO STF - É dispensável
pedido expresso para condenação do réu em honorários  advocatícios,
com fundamento nos arts. 63 e 64  do Código de Processo Civil.  -  É
consolidado no Superior Tribunal de Justiça que é desnecessário pedido
expresso,  na  exordial,  requerendo  a  condenação  nos  honorários
advocatícios,  posto que os  mesmos são  imposição legal  e  constituem
direito autônomo do causídico. - 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.  (REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL  nº 200.2011.027659-
5/002, RELATOR: Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir
o Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Publicação: 03/10/2013).
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Isto  posto,  revela-se  claro  que  os  recursos  são  manifestamente
contrários à jurisprudência deste Tribunal, atraindo o art. 557 do CPC,
o  qual  autoriza  o  relator  a  negar  “seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior.”, permissão que se estende à remessa oficial por força da
Súmula 253 do STJ.3 

Diante  do  exposto, nego  seguimento  aos  recursos  oficial  e
apelatório, de forma monocrática, à luz do art. 557 do CPC e da
Súmula  253  do  STJ,  mantendo  a  sentença  hostilizada.  (sic,  f.
122/127).

Percebe-se, da decisão objurgada, que foi lançada de acordo
com tantas outras emanadas desta Segunda Câmara Especializada, e em
sintonia com o art. 557 do CPC, não sendo necessário o exame da matéria
pelo Órgão Colegiado.

Destarte, nego provimento ao agravo interno, para manter
incólume a decisão monocrática que negou seguimento à remessa oficial e
à apelação cível.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e com o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora TATJANA MARIA
NASCIMENTO LEMOS, Promotora de Justiça Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 26
de agosto de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                   Relator

3 “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.”


