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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Município de João Pessoa, representado por seu 

Procurador Antônio Fernando de A Cadete
AGRAVADA : Maria  das  Neves  Alves,  representada  por  sua  filha 

Marluce de Alves de Lima
DEFENSORA : Maria de Lourdes Melo Ferreira

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ANTECIPAÇÃO  DOS 
EFEITOS  DA  TUTELA.  FORNECIMENTO 
GRATUITO  DE  EXAME  MÉDICO.  PREVALÊNCIA 
DA REGRA DO ART. 196 DA CF. PRESENÇA DOS 
PRESSUPOSTOS  PREVISTOS  NO  ART.  273  DO 
CPC. DESPROVIMENTO.

-  É  por  demais  conhecido  o  “status”  que  a 
Constituição Federal conferiu à saúde, tendo-a como 
direito de todos e atribuindo ao Estado o dever de 
garantir  mediante políticas sociais  e  econômicas a 
redução do risco de doença e de outros agravos e o 
acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

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. 74. 

 
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de João 

Pessoa, pugnando a reconsideração da Decisão Monocrática de fls. 58/61, que 

negou seguimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado em face 

de decisão interlocutória proferida no Juízo “a quo”. 

Alegou  que  a  negativa  de  seguimento  ao  Agravo  de 

Instrumento foi equivocada, tendo em vista que o Município de João Pessoa 



Agravo Interno nº 0100018-79.2013.815.0131

reunia razões de fato e de direito para recorrer da decisão judicial de Primeira 

Instância,  pois  a  Autora/Agravada  não  teria  comprovado  a  urgência  no 

fornecimento da medicação pleiteada. Sustentou, ainda, que não está obrigado 

a fornecer medicamentos para indivíduos que residam em outros Municípios 

(fls. 65/69).

Juntou documento de fl. 70.

É o relatório.

VOTO

Revisando a matéria, continuo convicto de que a  Decisão 

Monocrática recorrida não merece reparos.

Restou  demonstrado  que  a  Autora/Agravada,  portadora  de 

“Pseudofásica em OD, apresentando BAV Neste Olho (20/100) e Fundoscopia 

evidenciando retina grande, mais deslocamento de retina superior, mais estrela 

macular em OD (CID 10: H33.4 – deslocamento de retira por tração), necessita, 

com urgência, do exame Vitrectomia Posterior Vias Pars Plana OD, conforme 

laudo médico (fl. 49) da Dra. Sarah Apolônio Vieira (CRM-PB 7554).

Em razão disso, na ocasião, sustentei que diante do status que 

a  Constituição  Federal  conferiu  à  saúde,  tendo-a  como  direito  de  todos  e 

atribuindo  ao  Estado  o  dever  de  garantir  mediante  políticas  sociais  e 

econômicas a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso 

universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e 

recuperação,  não  podiam prosperar  os  argumentos expostos  no  Agravo  de 

Instrumento interposto pelo Agravante, notadamente, a alegação de a Autora 

morar em outro Município, eis que a assistência à saúde e a proteção à vida 

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

Art.  196 da CF. 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.

De  outra  banda,  entendi  presente  a  possibilidade  de  dano 
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irreparável à saúde da Promovente/Recorrida, necessitando, com urgência, do 

medicamento prescrito por seu médico. 

Por  fim,  esclareci  que  o  Agravo  de  Instrumento  é  recurso 

“secundum  eventus”,  de  modo  que  a  matéria  nele  tratada  deve  ater-se  à 

análise do acerto ou desacerto da decisão Agravada, razão pela qual, tenho 

que  os  demais  questionamentos  acerca  de  ofensa  aos  Princípios  da 

Integralidade  do  SUS,  da  Indisponibilidade  do  Interesse  Público  e  da 

necessidade  de  comprovação,  por  perícia  médica,  da  real  necessidade  do 

exame médico requerido, devem ser desatados em sede de Ação Principal.

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 
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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