
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2011338-55.2014.815.0000.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargante : Município de João Pessoa. 
Advogado : Antônio Fernando de A. Cadete.
Embargado : Vildete Acácia Souza Yuassa.
Advogado : Gildivan Lopes da Silva.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  INTERNAÇÃO
PARA  TRATAMENTO  DE  DROGADIÇÃO.
OMISSÃO.  INOCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO
DO DECISUM. REJEIÇÃO. 

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos  casos  de  obscuridade,  contradição  ou  omissão,
não se prestando ao reexame do julgado e inexistindo
quaisquer destas hipóteses, impõe-se a sua rejeição.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar os embargos, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração, fls.  97/106,  opostos
pelo Município de João Pessoa, contra os termos do acórdão exarado às fls.
86/92, o  qual  negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
embargante em face de Vildete Acácia Souza Yussa.

Fundamentado  no  art.  535,  do  Código  de  Processo  Civil,  o
embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. Aduz, em resumo, que
não  houve  manifestação  acerca  de  pressuposto  processual  de  validade  e
possibilidade jurídica do pedido, efetivamente ausentes. 

Ressalta,  neste  norte,  a  inexistência  de  prévia  citação do Sr.
Ubirajara  Britto,  na  qualidade  de  litisconsorte  passivo  necessário,  para  a
apresentação de defesa e carência de ação face à impossibilidade jurídica do
pedido.
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Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a
omissão, extinguido o processo principal sem resolução de mérito, com vistas
ao efeito translativo do recurso.

É o relatório.

VOTO.  

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  dos
aclaratórios.  

Nos  termos  do  art.  535  do  Código  de  Processo  Civil,  são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade,  contradição  ou  omissão.  Desse  modo,  pressupõe  para  sua
interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade de
eventualmente  permitir  duplo  sentido  na  interpretação.  Permite-se,  assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

No caso em apreço, no que tange à mencionada inexistência de
prévia citação do Sr. Ubirajara Britto, na qualidade de litisconsorte passivo
necessário  e  carência  de  ação  face  à  impossibilidade  jurídica  do  pedido,
emerge claramente que se trata de preliminar não suscitada durante o trâmite
processual, pelo que não configura a omissão a que se refere o art. 535, II, do
CPC.

Não obstante,  por se  tratar de matéria  de ordem pública que
pode ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, passo a examinar as
alegações do embargante no particular.

Data maxima venia, afiguram-se  patentemente  descabidas  as
razões  tecidas  pelo  embargante,  posto  que  não  há  que  se  falar  em
imprescindibilidade de prévia citação do viciado, na qualidade de litisconsorte
passivo necessário, e, muito menos, em impossibilidade jurídica do pedido.

É que  o dependente químico de  droga  alucinógena pode ser
internado  involuntariamente  pela  família,  desde  que  haja  recomendação
médica  fundada  da  internação,  devendo  o  Estado  arcar  com  o  custo  do
tratamento,  sendo lícito  ao  juiz  deferir  a  tutela  antecipatória  desde  que  se
encontrem  presentes  a  verossimilhança  e  prova  inequívoca  de  modo  a
caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado
de dano. 

Acerca do tema, trago a baila os seguintes julgados:

“DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR
PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR
USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA
DO  PODER  PÚBLICO  DE  FORNECÊ-LA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE
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CUSTAS  PROCESSUAIS.  CARTÓRIO  JUDICIAL
ESTATIZADO. DESCABIMENTO. 1. Tratando-se de
pessoa  usuária  de  drogas  e  também  agressiva  e
violenta,  é  cabível  pedir  aos  entes  públicos  a  sua
internação  compulsória e  o  fornecimento  do
tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe
o direito à saúde e à vida. 2. Os entes públicos têm o
dever  de  fornecer  gratuitamente  o  tratamento  de
pessoa cuja família não tem condições de custear. 3.
Há exigência de atuação integrada do poder público
como um todo,  isto  é,  união,  estados e municípios
para  garantir  o  direito  à  saúde.  4.  É  solidária  a
responsabilidade dos entes públicos. Inteligência do
art.  196 da CF.  5.  Tendo  em vista  que  o  cartório
judicial  é  estatizado,  descabe  a  condenação  do
estado ao pagamento de custas processuais. Recurso
do  município  desprovido  e  provido  em  parte  o
recurso  do  estado.”  (TJ-RS;  APL-RN  4864-
86.2014.8.21.7000; Rosário do Sul; Sétima Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Sérgio  Fernando  de  Vasconcellos
Chaves; Julg.  26/02/2014; DJERS 06/03/2014) CF,
art. 196

“MEDIDA  PROTETIVA  -  INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA  -  DEPENDENTE  QUÍMICO  -
DIREITO  À  SAÚDE  -  POSSIBILIDADE  -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO - RELATÓRIO MÉDICO
CIRCUNSTANCIADO  -  RECURSO  A  QUE  SE
NEGA  PROVIMENTO  "IN  CASU".  
- O dependente químico de droga alucinógena pode
ser internado involuntariamente pela família, desde
que  haja  recomendação  médica  fundada  da
internação, devendo o Estado arcar com o custo do
tratamento,  haja  vista  a  solidariedade  imposta  às
pessoas  jurídicas  de  direito  público  interno  pela
norma  do  art.  196  da  CRFB. (TJMG-  Reexame
Necessário-Cv  1.0145.13.004514-2/001,  Relator(a):
Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 03/03/2015, publicação da súmula em
10/03/2015) 

Ora,  tratando-se  de  medida  protetiva  que  demanda  certa
urgência,  face  aos  riscos  naturais  da  situação,  e  tratando-se  de  tratamento
compulsório,  mostra-se  incongruente  exigir-se,  antes  da  concessão  de  uma
tutela  antecipada,  a  citação  do  dependente  químico,  a  fim  de  que  este
apresente  defesa  nos  autos,  quando  existe  laudo  médico  atestando  o  sério
estado de saúde mental do mesmo, que encontra-se, inclusive, incapacitado de
gerir sua pessoa e seus bens.

Ademais, diversamente o afirmado pelo município agravante,
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trata-se o enfermo de pessoa interditada, conforme faz prova o documento às
fls. 44,  no qual se afere também ser a agravada a curadora de seu filho.

Assim, sem maiores delongas, inexistindo vício a ser sanado, é
de se manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. 

Ante  o  exposto, REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da
Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra.  Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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