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Vistos. 

 

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. G. P., menor representado pelos 

pais A. R. P. e C. R. G., em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer 

ajuizada contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE 

GRAVATAÍ (nº 015/5.17.0000795-6), indeferiu a tutela provisória de urgência, que 

visava a compelir os réus a fornecer equipamentos necessários para atendimento 

domiciliar (fls. 168/170). Pede, em antecipação de tutela recursal, o fornecimento de 

aparelho ventilador mecânico com bateria e bomba de infusão de seringa bem como 

medicamentos, além do atendimento domiciliar multiprofissional, em regime de home 

care. 

 

2. O agravante A.G.P. conta 1 ano e 2 meses de idade e tem paralisia cerebral, em razão 

de encefalopatia hopóxico-isquêmica neonatal, e busca o fornecimento de todos os 

procedimentos, insumos e equipamentos necessários para atendimento domiciliar - 

home care. 

 

Informa que tem história de crises convulsivas e necessita constantemente de ventilação 

mecânica. As medicações e a alimentação são administradas exclusivamente por sonda 

enteral.  

 

O infante estava hospitalizado desde outubro de 2016, mas obteve alta em fevereiro de 

2017 devido ao risco elevado de contrair infecções hospitalares, evoluindo para piora 

clínica (fls. 77 e 94). 

 

Pois bem. 

 

A prova dos autos não deixa dúvida de que o agravante necessita de cuidados especiais 

permanentes. 

 

Os laudos médicos juntados aos autos indicam atendimento multidisciplinar a domicílio, 

com equipe de enfermagem, médico pediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e 

nutricionista, além de cuidados 24h, com suporte ventilatório, aspirações frequentes, 

administração de dieta e medicamentos (fls. 68/93).  

 



Contudo, apesar de grave e lamentável o quadro clínico do menor, há de se ter cautela 

na concessão da liminar, notadamente quando nem sequer se tem conhecimento do 

custo do atendimento/tratamento pleiteado. 

 

Embora se compreenda a aflição e o sofrimento tanto do menor quanto dos familiares, o 

atendimento domiciliar postulado, dado seu custo do qual não se tem nem sequer 

notícia, poderá representar o desatendimento, em grande escala, de outros tantos 

pacientes que também necessitam de assistência médica.  

 

E ainda que se cogitasse do monitoramento domiciliar, não há garantia de evolução 

clínica do menino, tendo presente um quadro de provável irreversibilidade da situação.  

A propósito, é de notar que, de acordo com parecer técnico acostado pelo Estado, e 

elaborado por médica especialista, consultora da SES, o cuidado domiciliar apresenta 

riscos aumentados, diante da necessidade de atendimento de urgência em possíveis 

intercorrências, e que “no caso específico em questão, o risco de priora súbita do quadro 

clínico do paciente existe, e não é incomum e tem que ser levado em consideração”, 

devendo a família “estar ciente dos benefícios e das limitações/riscos dos sistema de 

assistência domiciliar, antes de decidir a retirada do paciente do hospital”.   Nesse 

contexto, não há qualquer garantia de que a concessão do serviço de home care 

represente a diferença entre a vida e a morte do paciente, como dito na inicial deste 

agravo. Trata-se de um falso dilema.  

 

Não é fácil chegar a essa conclusão, mas é indispensável que se tenha clareza para tratar 

de tão delicado tema.  

 

A propósito, destaca, com propriedade, Leny Pereira da Silva  : 

(...) 

A pratica corriqueira de conceder medidas satisfativas na área da saúde, tem obrigado o 

poder público a realocar verbas já destinadas a outros pacientes, os quais certamente 

morrerão, anonimamente, à falta de assistência médica adequada. Obriga-se a 

administração pública a adquirir medicamentos especiais de alto custo sem o 

procedimento licitatório ou de tomada de preços, sendo certo que as decisões não 

apontam, de forma clara, de onde devem sair os recursos financeiros. Enfim, o Poder 

Judiciário tem adotado, de uma maneira geral, uma postura ativista, sob o influxo de 

densificar princípios inscritos de forma abstrata na Constituição Federal de 1988. Deste 

modo, concretiza direitos sociais como o direito à saúde e o direito à educação, fazendo 

derivar do artigo 6º da Constituição obrigações concretas desfavoráveis à administração 

pública, a qual está atrelada à Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Congresso 

Nacional no ano anterior e, no caso do Distrito Federal, à lei Orçamentária local, 

aprovada pela Câmara Legislativa. Esta forma de ver a questão – direito à saúde – cria 

dois problemas. Primeiro, a partir do principio da separação dos poderes, na medida em 

que o judiciário complementa e substitui as tabelas técnicas produzidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde e pelos técnicos do SUS ( a partir do pedido na inicial esta conduta 

reflete a invasão de competência afeta ao Poder Executivo.). Segundo, o problema do 

déficit democrático, consistente na própria legalidade da medida. Novas despesas são 

geradas, as quais não foram previstas na Lei Orçamentária anual, de maneira que 

recursos da saúde, já previamente existentes, terão de ser realocados em favor desta 

nova despesa. Isto implica em que se o Distrito Federal for instado judicialmente à 

aquisição de medicamente de alto custo, atingindo determinado numero de pessoa 

doentes, outros tantos serão fatalmente prejudicados, com evidente quebra do princípio 



da isonomia entre os cidadãos (Sobre o tema ver SUNSTEIN, Cass R.; HOLMES, 

Stephen. The Cost of Rights: why liberty depends on taxes. New York: W.W. Norton & 

Company, 1999.). A chamada “justiça distributiva” por Aristóteles, aplicada de forma 

equivocada, data máxima vênia, acaba promovendo a quebra do princípio da igualdade 

entre os cidadãos, impondo aos menos afortunados má-sorte de não estarem 

judicialmente representados. Se os recursos são escassos e os medicamentos têm alto 

custo, evidentemente que haverá um racionamento dos recursos que acabará por 

prejudicar os menos afortunados na sociedade.   

 

 

Por outro lado, consta que vários itens postulados são fornecidos administrativamente 

pelo SUS (fl. 146). 

 

De mais a mais, o menino, ao que parece, recebeu tratamento hospitalar adequado 

enquanto esteve internado, sendo a ele dispensados os cuidados necessários para sua 

enfermidade. 

  

3. Nesse contexto, então, estou em indeferir a pretensão recursal antecipada. 

 

Intime-se, inclusive, os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. 

 

Após, ao MP. 

 

Porto Alegre, 15 de agosto de 2017. 

 

 

 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, 

Relator. 

 


