
PROCESSO  Nº  0000071-91.2018.8.10.0074  (752018)  AÇÃO:  PROCEDIMENTO  DE
CONHECIMENTO  |  PROCEDIMENTO  COMUM  REQUERENTES:  MARIA  DE  FÁTIMA
MACHADO DE SOUS, representado FRANCISCO PEREIRA MACHADO NETO DEFENSORIA
PÚBLICA DO  ESTADO  DO  MARANHÃO  REQUERIDOS:  ESTADO  DO  MARANHÃO  e
MUNICIPIO DE BOM JARDIM DECISÃO: "Vistos, etc.Trata-se de Ação Cominatória proposta
pela Defensoria Pública Estadual, em favor de Maria de Fátima Machado representada por seu filho
Francisco Pereira Machado Neto, contra o Município de Bom Jardim/MA e o Estado do Maranhão,
todos devidamente qualificados nos termos da inicial. Aduz o autor que a representada se encontra
com a  saúde  comprometida,  possuindo  doença  renal  crônica,  necessitando  de  hemodiálise,  na
Clínica Bio Rim, localizada no Município de Bacabal, por tratar-se do sistema público de saúde
mais próximo de sua residência.Aduz, ainda, o(a) autor(a), que tal deslocamento se faz necessário
devido ao fato de o Município requerido não disponibilizar a estrutura necessária para o referido
tratamento. Por conta do exposto, veio a juízo pleitear, em sede de tutela antecipada, a obrigação
dos  requeridos  em providenciar  o  custeio  quanto  ao  transporte  de  Maria  de  Fátima  Machado,
juntamente com um acompanhante, para a cidade de Bacabal/MA, e uma vaga para a realização de
hemodiálise,  três  vezes  por  semana,  conforme  prescrição  médica.Com  a  inicial  vieram  os
documentos  de  fls.  08/12.Às  fls.  14  determinou-se  a  intimação  do  Estado  do  Maranhão  e  do
Município de Bom Jardim para se manifestarem no prazo de 72 (setenta e duas) horas.Às fls. 24/26,
manifestação do Município de Bom Jardim alegando que o Município não dispõe em sua rede de
saúde  tratamento  desta  natureza,  por  se  tratar  de  alta  complexidade,  sendo,  portanto,  de
responsabilidade do Estado do Maranhão.Expedida a  precatória  para a intimação do Estado do
Maranhão em 19/01/2018, esta foi cumprida somente em 30/01/2018, e devolvida a este juízo em
06/02/2018, conforme certidão de fls. 52.É o relatório. Decido.De início, considerando que o prazo
de 72 (setenta e duas) horas concedido ao Estado do Maranhão para emitir manifestação acerca da
tutela provisória requerida findar-se-á no período do feriado nacional do carnaval, e por tratar a
presente a ação de direito à saúde, cuja a demora no início da prestação de atendimento médico
solicitado poderá vir a causar prejuízos irreversíveis a paciente, inclusive, com a iminência desta
chegar a óbito, conveniente que tal questão seja decidida desde já, sob pena de que a espera pela
manifestação da Fazenda Pública macule o periculum in mora de tal pleito.Ademais, ressalto que o
prazo concedido por este juízo configurou mera liberalidade e cautela por envolver entes públicos,
tendo em vista que a Lei 8437/92 restringe a necessidade de oitiva prévia do ente público apenas
quando se tratar de mandado de segurança coletivo e ação civil pública, o que não é o caso dos
autos. É dever do Poder Público, previsto no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, assegurar
saúde ao cidadão, garantindo-lhe meios adequados de acesso ao tratamento médico, restando claro
que  tal  bem  se  afigura  consequência  da  plena  consagração  da  dignidade  da  pessoa  humana,
fundamento da República Federativa do Brasil. Por expressa disposição constitucional e legislação
regulatória  do  SUS,  todos  os  entes  federados  estão  obrigados  a  prestar,  de  forma  solidária,
assistência de saúde àqueles que dela necessitem.É o que se denota da transcrição do art. 196 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.Da
mesma forma, a legislação infraconstitucional  buscou assegurar  o pleno exercício de tal  direito
fundamental,  regulamentando a promoção,  proteção e  recuperação da saúde,  a  organização e  o
funcionamento dos serviços correlatos, tal como se vê na Lei nº 8080/90, in verbis:Art. 2º A saúde é
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício.  (gifo nosso)A saúde é direito social  de estatura constitucional e compõe o
conceito de mínimo existencial - a parcela mínima de que cada pessoa precisa para sobreviver, a ser
garantida pelo Estado através de prestações positivas. O direito fundamental à saúde é pressuposto
de fruição de todos os demais consagrados pela ordem constitucional e ao Poder Público incumbe
sua inafastável tutela.Nesse sentido, o egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:(...) O
direito  público  subjetivo  à  saúde  representa  prerrogativa  jurídica  indisponível  assegurada  à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico



constitucionalmente  tutelado,  por  cuja  integridade  deve  velar,  de maneira  responsável,  o  Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-
hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas
as  pessoas  -  representa  consequência  constitucional  indissociável  do  direito  à  vida.  O  Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (STF, 2ª Turma, RE-
AgR nº 393175/RS, Rel. Min. Celso de Melo, DJU 02.02.2007) (grifo nosso). (grifo nosso) Dessa
forma, sendo o direito à saúde um bem jurídico de responsabilidade do Estado, para cuja garantia
não  estabelece  a  nossa  Constituição  qualquer  condição,  mostra-se  plausível  a  pretensão  da
defensoria Pública Estadual em nome de Maria de Fátima Machado, pelo que doravante passa-se a
analisar os requisitos materiais para a concessão do mesmo.O instituto da tutela antecipada vem
previsto no art. 300, do Código de Processo Civil, que estabelece: "Art. 300. A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferecê-la.§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.".Assim, para que seja concedida a presente liminar em sede
de tutela antecipada, faz-se necessária a existência de prova inequívoca e que se convença, o juiz,
da verossimilhança da alegação, tendo por fundamento o receio de dano irreparável ou de difícil
reparação ou o manifesto propósito protelatório do réu. Sobre a existência dos requisitos necessários
para  a  concessão  da  antecipação  de  tutela,  observamos  que,  quanto  à  prova  inequívoca,  os
documentos de fls. 08/12, são por demais suficientes a elucidar a condição delicada de Maria de
Fátima Machado de Sousa, pelo que, diante da plausibilidade do tratamento requerido, frente às
alegações  da  Defensoria  Pública,  há de  ser  reconhecida  a  verossimilhança  da alegação.No que
concerne ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, fórmula caracterizadora do
periculum  in  mora,  também  resta  configurado,  isto  porque  a  demora  no  tratamento  pleiteado
acabaria por submeter a paciente a uma condição de vida penosa e de sofrimento desnecessário,
cumprindo sobrelevar que, não verificada nos autos a disponibilidade financeira dos familiares da
requerente para custear as sessões de hemodiálise na rede privada, haja vista que a própria ação foi
ajuizada  pela  Defensoria  Pública  Estadual,  Portanto,  faz  jus  à  antecipação  de  tutela  o  pedido
formulado pela parte autora quanto ao custeio do transporte de Maria de Fátima Machado para
realização de hemodiálise 03 (três) vezes por semana na cidade de Bacabal/MA, clínica Bio Rim,
bem  como  a  disponibilização  de  uma  vaga  imediata  para  o  início  das  sessões  do
tratamento.Aprioristicamente,  em um juízo  de  cognição  de  natureza  sumária  e  não  exauriente,
inexistem  nos  autos  notícia  de  que  haja  médico  ou  tratamento  especializado  nesta  comarca
adequados ao tratamento,  inclusive,  é o que o reconhece o Município em sua manifestação, de
forma que é dever do município arcar com as custar do Tratamento fora do domicílio (TFD).Nesse
sentido  se  inclina  a  jurisprudência  pátria,  nos  termos  do  aresto  que  ora  se  traz  à
colação:PROCESSO  CIVIL APELAÇÃO  CÍVEL AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA IMPOSIÇÃO AO ESTADO DO CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA
DO DOMICÍLIO PACIENTE RECÉM-TRANSPLANTADA DE MEDULA ÓSSEA DIREITO À
VIDA E À SAÚDE DEVER DE GARANTIR A SAÚDE INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA
CF/88 CONSAGRAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA FIXAÇÃO DA DIÁRIA
OBEDIÊNCIA À PORTARIA Nº 55 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARCIAL PROVIMENTO I-
O art. 196 não encerra faculdade, mas dever, obrigação, de garantir o direito à saúde de todos, de
sorte  que,  não  o  fazendo  voluntariamente,  deve  o  judiciário,  em  atenção  ao  princípio  da
inafastabilidade da jurisdição,  impor a ente federativo o cumprimento da missão de assegurar a
saúde de paciente recém-transplantada de medula óssea, inclusive com fornecimento de transporte e



ajuda de custo, para quem tratamento somente possa ser realizado em centros dotados de maiores
recursos técnicos (TFD); II- O poder público não pode escapar do cumprimento da aludida tarefa
constitucional por meio de mera evocação da reserva do economicamente possível, sem demonstrar
a efetiva carência de recursos financeiros; III- Ao se garantir o fornecimento do tratamento fora do
domicílio aos necessitados, pressupõe-se a concessão do benefício nos termos da legislação atinente
à espécie, sobretudo observando-se tabela de referência do sus, consoante o art. 11 da portaria sas nº
55/99; IV- Apelo parcialmente provido. (TJMA AC 0232592010 Rel. Cleones Carvalho Cunha DJe
10.11.2010 p. 246) (grifo nosso)Negar a requerente o direito de utilizar-se do tratamento indicado à
doença fere, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no inciso III
do artigo 5º da Constituição da República.Essa constatação não pode ser afastada nem mesmo pela
alegação da reserva do possível.  As limitações  orçamentárias  do Poder  Público não podem ser
opostas  para  justificar  ofensa  a  direitos  fundamentais  do cidadão componentes  do denominado
mínimo existencial, no qual se inclui o direito à saúde.Com efeito, nesse âmbito não há margem
para a discricionariedade do administrador público, que se encontra vinculado à concretização das
garantias mínimas dos administrados. Não se pode olvidar, entretanto, das limitações orçamentárias
às  quais  estão  sujeitos  os  entes  federativos,  notadamente  os  municípios.Os  direitos  individuais
devem ser assegurados na medida em que não inviabilizem os direitos da coletividade, competindo
ao administrador gerir com probidade e eficiência os recursos públicos.Assim, frente à necessidade
de patrocinar um tratamento, deverá fazê-lo ao menor custo possível, observados os parâmetros
médicos,  aplicando-se  de  forma  prudente  e  mitigada  o  princípio  da  reserva  do  possível,  que
pressupõe a observância do binômio: razoabilidade da pretensão e existência de disponibilidade
financeira do Estado.Constato que o custo da providência urgente ora pleiteada é perfeitamente
compatível com o porte econômico-financeiro do Município, bem como do Estado, de modo que
não onerará os cofres públicos em demasia.Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:[...]É que, se
tais  Poderes  do  Estado  agirem  de  modo  irrazoável  ou  procederem  com  a  clara  intenção  de
neutralizar,  comprometendo-a,  a  eficácia  dos  direitos  sociais,  econômicos e  culturais,  afetando,
como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal  ou de um abusivo comportamento
governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições
mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí,
então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em
um imperativo ético-jurídico -,  a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário,  em ordem a
viabilizar,  a  todos,  o  acesso  aos  bens  cuja  fruição  lhes  haja  sido  injustamente  recusada  pelo
Estado[...]#.Logo, a concessão da tutela antecipada é medida que se impõe.Diante do exposto, com
fulcro no art. 196 da CF/88 c/c art. 2º da Lei 8.080/90, DEFIRO a tutela antecipada ora requerida,
para:  DETERMINAR a  OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do município  de Bom Jardim/MA
consistente  em  transportar  a  requerente  e  seu  acompanhante  (trajeto:  Bom  Jardim/Bacabal  -
Bacabal/Bom Jardim),para realização das sessões de hemodiálise na Clínica Bio Rim durante três
dias na semana.DETERMINAR a OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do Estado do Maranhão para
que disponibilize a vaga para a realização do tratamento de Hemodiálise na Clínica Bio Rim, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas. Deve o Estado do Maranhão informar, ainda, no referido prazo, a
este juízo, ao Município de Bom Jardim e a parte autora os dias da semana em que serão realizadas
as sessões de hemodiálise.O descumprimento da presente determinação ensejará o pagamento de
multa  no  valor  de  R$  1000,00  (mil  reais)  por  dia  até  o  limite  de  R$  100.000,00  (cem  mil
reais).Oficiem-se, para ciência e cumprimento desta decisão aos Secretários de Saúde do Município
de Bom Jardim e do Estado do Maranhão.Intimem-se o Município de Bom Jardim e o Estado do
Maranhão,  na  pessoa  de  seu  Procurador  Geral,  bem  como  o  autor,  para  ciência  desta
decisão.Atribuo a presente decisão força de mandado/ofício.Após, voltem-me conclusos.
Bom Jardim/MA, 07 de fevereiro de 2018
Juiz Bruno Barbosa Pinheiro
Titular da Vara única da Comarca de Bom Jardim/MA". 


