
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL

ACÓRDÃO
Mandado de Segurança n° 0001141-41.2015.815.0000
Relator : Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator p/o acórdão: Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Impetrante : José Soares da Silva
Advogado : Ricardo Leite de Melo
Impetrada : Secretária de Saúde do Estado da Paraíba

AGRAVO  INTERNO.  PLEITO  LIMINAR.
INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO. PACIENTE
PORTADOR  DE  MAL  DE  PARKINSON.
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  COM  A
FINALIDADE  DE  TROCA  DE  GERADOR  PARA
ESTIMULAÇÃO  CEREBRAL.  LAUDO  MÉDICO
EXISTENTE.  URGÊNCIA  E  NECESSIDADE  DE
INTERVENÇÃO.  IMPRESCINDIBILIDADE.
RAZÕES  DA  IRRESIGNAÇÃO.  REQUISITOS
AUTORIZADORES  DA MEDIDA EMERGENCIAL.
FUMUS  BONI  IURIS  E  PERICULUM  IN  MORA.
COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO  DECISUM
RECORRIDO. PROVIMENTO.

- O agravo interno é uma modalidade de insurgência
cabível  contra  decisão  monocrática  interlocutória,
terminativa ou definitiva proferida pelo relator.
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-  Concede-se a liminar pleiteada,  quando presentes
os requisitos legais, isto é, a relevância dos motivos
em  que  se  baseia  o  pleito  e  a  possibilidade  da
ocorrência  de  lesão  irreparável  ao  direito  do
impetrante.

-  Demonstrada  a  necessidade  de  cirurgia,  ante  a
gravidade  do  caso,  para  troca  do  gerador  de
estímulos  cerebral,  deve-se  resguardar  o  direito  à
vida e à saúde do paciente/cidadão. 

-  Modifica-se  a  decisão  recorrida  que  indeferiu  o
pedido  liminar  pretendido,  mormente  quando  as
razões do inconformismo apontam a plausibilidade
do  direito  perseguido,  dando-se,  por  conseguinte,
provimento ao agravo interno.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

José  Soares  da  Silva impetrou  Mandado  de
Segurança com  pedido  de  liminar contra  suposta  ilegalidade  praticada  pela
Secretária de Saúde do Estado da Paraíba, consistente em não autorizar, de imediato,
procedimento cirúrgico, visando à troca de gerador, para fins de estimulação cerebral
de paciente,  portador de doença de Parkinson, desde o ano de 2005, conforme se
depreende do laudo médico acostado à fl.  27, o qual noticia o caráter urgente da
situação.

Liminar indeferida, fls. 53/54.
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Dessa  decisão,  a  parte  autora  manejou  AGRAVO
INTERNO,  fls.  59/67,  aduzindo,  em  síntese,  que  a  liminar  exarada  pela  então
relatoria  não  se  coaduna  com o  entendimento  firmado  pela  jurisprudência  deste
Tribunal  de Justiça,  em casos similares  a questão posta a desate.  Sustenta,  ainda,
afronta  ao  direito  à  saúde,  previsto  na Constituição Federal.  Ao final,  assevera a
urgência da situação, em apreço, haja vista o risco à saúde e, por consequência, à
própria vida do paciente, caso não seja realizado o procedimento cirúrgico para troca
do marcapasso, o qual controla os efeitos da patologia de Parkinson.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  uma  análise  dos  autos,  percebe-se  que  José
Soares da Silva, não se conformou com a decisão indeferitória do pedido de liminar,
exarada  pelo  eminente  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,
consistindo, em suma, no seguinte, fls. 53/54:  

...Em que pese a indesejável morosidade do Sistema
Único de Saúde, à vista das limitações de recursos
materiais  e  humanos,  o  cadastramento  se  coaduna
com os princípios da isonomia, da impessoalidade e
da eficiência, permitindo, na medida do possível, um
tratamento isonômico entre os pacientes.
A exigência de apresentação de exames e laudos, por
sua  vez,  preordena-se  ao  exato  diagnóstico  do
paciente  e  à  aferição  da  necessidade,  adequação  e
urgência de cada procedimento, servindo, também, à
concretização  daqueles  princípios,  razão  pela  qual
não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade na
postura do órgão referido.
A liminar  requerida  pelo  Impetrante  resultaria  na
quebra da fila de espera em detrimento de pacientes
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que,  eventualmente,  encontram-se  em  situação  até
mesmo mais urgente que a do Impetrante, devendo o
Judiciário, em casos tais, ponderar as circunstâncias
de  toda  a  coletividade,  sob  pena  de  prestar  um
desserviço  aos  pilares  mais  caros  da  ordem
constitucional.
A assim denominada “burocracia”, portanto, revela-
se  um  mau  necessário  à  profilaxia  do  completo
colapso da já defasada rede pública de saúde.
Ponderando-se os valores constitucionais envolvidos,
e  considerando  que  não  houve  negativa  do
procedimento,  mas  racionalização  do  atendimento,
não  se  vislumbra,  do  ponto  de  vista  estritamente
jurídico, o fumus boni iuris para concessão da liminar
requestada, conquanto a sensibilização social e moral
causada por pleitos dessa natureza. 
Posto isso, com espeque no art. 7°, III, da Lei Federal
n.° 12.016/09, por não vislumbrar o  fumus boni iuris,
indefiro a liminar requestada.

Pois  bem,  em  se  tratando  de  ação  mandamental,
Hely Lopes Meirelles assevera “para a concessão da liminar devem concorrer os
dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido
inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante,
se vier a ser reconhecido na decisão de mérito.” (In.  Mandado de Segurança, Ação
Popular e Ação Civil Pública, 11ª ed., RT, p. 47).

Logo, pertinente à tutela emergencial  perseguida,  e
ora rediscutida, o seu deferimento está vinculado à demonstração dos pressupostos
próprios, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

No  presente  caso,  vislumbro  a  presença  de  tais
requisitos,  assistindo  razão  a  José  Soares  da  Silva,  pois  compulsando  os  autos,
denota-se, laudo médico encartado à fl. 27, transcrito a seguir:
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...PACIENTE ACIMA É PORTADOR DE DOENÇA
DE PARKINSON DESDE O ANO DE 2005 E DESDE
ENTÃO  JÁ  COMEÇOU  A  UTILIZAÇÃO  DE
MEDICAÇÃO ANTIPARKIONIANA, PORÉM PELA
FALTA DE RESPOSTA ADEQUADA E AUSÊNCIA
DE  RESPOSTA  CLÍNICA  O  MESMO  FOI
SUBMETIDO EM MARÇO/2013 A UMA CIRURGIA
DE PARKINSON, NA QUAL HOUVE O IMPLANTE
DE  UM  MARCAPASSO  PARA  ESTIMULAÇÃO
CEREBRAL DO TIPO LIBRA XP, E ASSIM ELE TEVE
EXCELENTE RESPOSTA COM MELHORIA DE SUA
QUALIDADE  DE  VIDA,  SE  TORNANDO
TOTALMENTE DEPENDENTE DO MESMO.
PORÉM COM O PASSAR DOS MESES O MESMO
VEM  EVOLUINDO  COM  A  DIMINUIÇÃO  DA
CARGA  DA  BATERIA  DO  GERADOR,  COMO
MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO FORNECIDO
PELA  EMPRESA  RESPONSÁVEL  PELA
COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL.
POR ISSO NECESSITA DA TROCA DO GERADOR
COM  URGÊNCIA,  CASO  CONTRÁRIO  IRÁ
PROGREDIR SUA DOENÇA, POIS FICARÁ SEM O
ESTÍMULO  QUE  ANTES  O  CONTROLAVA,
FICANDO ASSIM INCAPAZ DE SE MOVIMENTAR
E  EXERCER  SUAS  ATIVIDADES  COMO
ATUALMENTE EXECUTA...

Vê-se, portanto, o caráter excepcional e de urgência
do presente caso e se não realizado o procedimento indicado pelo profissional de
saúde para a troca do gerador, a patologia do impetrante progredirá, ocasionando a
sua incapacidade de se movimentar e de exercer suas atividades.

Acerca do tema, é imperioso ressaltar que o direito à
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saúde, embora não esteja previsto diretamente no art. 5º, encontra-se insculpido na
própria  Constituição  Federal,  nos  termos  dos  arts.  6º,  23,  II,  24,  XII,  196  e  227,
assumindo, da mesma forma que os direitos fundamentais, a feição de verdadeiro
direito fundamental de segunda geração.

Nessa senda, entendo ser necessária a realização do
procedimento cirúrgico indicado, uma vez que cabe ao profissional de saúde atestar
o tratamento adequado à patologia do enfermo,  para assegurar o precitado direito
constitucional à saúde. Além disso, “A ordem constitucional vigente, em seu art. 196,
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas
sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o
tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e
menor  sofrimento.”  (STJ:  RMS  24197/PR  -  Recurso  Ordinário  em  Mandado  de
Segurança 2007/0112500-5 – Rel.  Ministro Luiz Fux (1122) – Primeira Turma – DJ
04/05/2010 – DP 24/08/2010).

Diante  do  panorama  narrado,  burocracias
administrativas não podem servir de justificativa para o Poder Público se eximir do
dever de assegurar aos necessitados o acesso à saúde pública, principalmente, em
casos excepcionais, como é a hipótese dos presentes autos.

A  propósito,  em  caso  semelhante  esta  Corte  de
Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  -  PACIENTE  PORTADOR  DE  MAL  DE
PARKINSON.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO
PARA IMPLANTAÇÃO DE ELETRODO CEREBRAL
PROFUNDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA -
INÉRCIA ESTATAL - BLOQUEIO DE VALORES EM
CONTAS  PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE .
PRECEDENTES  DO  STJ.  AUSÊNCIA DE  NOVOS
ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO
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INTERNAMENTE  AGRAVADA.  RECURSO
DESPROVIDO. Verificando-se a inércia estatal ante a
decisão  que  determinou  a  realização  de
procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de
saúde  do  agravado,  é  pacífico  o  entendimento
quanto  à  possibilidade  do  bloqueio  de  verbas
públicas  com  vistas  a  dar  efetividade  à  ordem
judicial.  Não  tendo  vindo  aos  autos  nenhum
elemento novo capaz de alterar o convencimento já
manifestado quando da decisão recorrida,  é  de ser
mantida  aquela  decisão.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20109228720148150000,  3ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em
10-03-2015). 

Ainda,  diversos  precedentes  do  nosso  Tribunal,
destacando-se  AC nº  037201100401460001,  Relator  Desembargador  João  Alves  da
Silva, MS nº 2004650-77.2014.815.0000 e Relator Desembargador Leandro dos Santos.

Nessa  ordem  de  lições,  entre  proteger  o  direito  à
vida e à saúde, garantido a todos pela própria Lei Maior (art. 5º, caput, e art. 196), ou
fazer  prevalecer um interesse financeiro e  secundário do Poder Público,  entendo,
uma vez configurado esse dilema, existir apenas uma opção ao Poder Judiciário, a
saber, aquela que privilegia a vida e a saúde humana.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

É como VOTO.

Presidiu a sessão,  o Desembargador João Alves da
Silva. Participaram ainda do julgamento, os Desembargadores Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  José  Aurélio  da  Cruz,  Saulo  Henriques  de  Sá  e
 Mandado de Segurança n° 0001141-41.2015.815.0000                                                                                                                                                                      7



Benevides) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Ausente, justificadamente, a Desembargadora Maria
das Graças Morais Guedes.  

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 29 de abril de 2015  -
data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador 

       Relator
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