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LIMINAR

Iolanda  de  Souza  Ferreira impetrou  o  presente  mandado  de
segurança com pedido de liminar contra ato ilegal da lavra do SECRETÁRIO DE
SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA,  em face de ter apresentado requerimento
junto à Secretaria de Saúde do Estado, solicitando a autorização do procedimento
cirúrgico, em hospital de rede privada, correspondente ao implante de eletrodo e
gerador para estimulação cerebral profunda, diante de ser portadora de doença de
Parkinson, e encontrar-se com um quadro de saúde piorando diuturnamente, além
de imposição de multa e bloqueio de numerário suficiente para custeio do tratamento.

Alega ainda, que na resposta da autoridade coatora foi reconhecido
que  o  procedimento  postulado  é  previsto  na  Tabela  do  SUS,  contudo  sem
considerar o caráter de urgência, eximindo-se da responsabilidade, encaminhando
a paciente a procurar a Secretaria de Saúde Municipal.

A impetrante narrou que no laudo médico acostado, fl. 26, a doença
descrita  progredirá,  pois  ficará  sem  estímulo  que  antes  o  controlava,  ficando
incapaz de se movimentar e exercer suas atividades habituais. Ao final, pugna pela
concessão do mandamus, por ser um direito líquido e certo.

Juntou documentos.

É o breve relato. Decido.

Inicialmente defiro o pedido da gratuidade processual.
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Observando  o  conteúdo  do  pedido  inicial,  percebe-se  que  a
impetrante se insurgiu em face de ter apresentado requerimento junto à Secretaria
de Saúde do Estado, solicitando a autorização do procedimento cirúrgico, em rede
de  hospital  privada,  correspondente  ao  implante  de  eletrodo  e  gerador  para
estimulação cerebral profunda, diante de ser portadora de doença de Parkinson, e
encontrar-se com um quadro de saúde piorando diuturnamente.

Observa-se que o  entendimento dessa Corte  de  Justiça  também
perfilha  o  posicionamento  de  que  havendo  prescrição  de  médico  devidamente
inscrito  no Conselho Regional  de Medicina sobre a necessidade do tratamento
indicado, não pode o Estado negá-lo,  tendo em vista o dever constitucional  de
garantir  o  direito  à  saúde,  havendo  que  se  manter  a  decisão  objurgada,
verificando-se que o deferimento do pedido não viola os apontados princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Vejamos: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO
A PESSOA ENFERMA E  DES-  PROVIDA DE  RECURSOS
FINANCEIROS.  OBRIGAÇÃO  DO  ENTE  PÚBLICO.
CONCESSÃO  DA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  OMISSÃO
ESTATAL.  APREENSÃO  DE  VERBAS  PÚBLICAS.
CABIMENTO.  NECESSIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO  AGRAVO. Comprovando-
se  a  indispensabilidade  do  tratamento  médico
recomendado ao paciente, para o controle e abrandamento
da  enfermidade  de  que  é  portador,  há  de  se  manter  a
decisão  que  determinou  a  realização  de  procedimento
cirúrgico pelo ente público agravante.  Ante a omissão do
agente  estatal  responsável  pelo  fornecimento  do  material
necessário  para  a  realização  de  cirurgia  do  autor,  a
determinação judicial do bloqueio de verbas públicas é medida
que  confere  efetividade  ao  direito  à  saúde,  o  qual  deve
prevalecer sobre o princípio da impenhorabilidade dos recursos
públicos.  Grifo  nosso  (TJPB;  AI  200.2011.039132-9/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.
Ricardo Vital de Almeida; DJPB 23/10/2012; Pág. 5)

É cediço que, em mandado de segurança, a concessão de pedido
liminar é condicionada a presença de dois requisitos previstos no artigo 7º, inciso
III,  da Lei  nº  12.016/09:  o fumus boni  juris  e  o  periculum in  mora.  O primeiro
configura a plausibilidade da pretensão de direito material posta na peça vestibular;
e  o  segundo,  na  possibilidade  da  ocorrência  de  dano  irreparável  ou  de  difícil
reparação.

Na hipótese dos autos, numa primeira análise, vislumbro a presença
dos requisitos autorizadores do pleito liminar.
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Aliás, foi suficientemente demonstrada a possibilidade de ocorrência
de risco de dano irreversível até o julgamento definitivo da ação mandamental.

Sobre o assunto,  a  Constituição Federal,  em seu art.  198,  §  1º,
assim dispõe:

Art.  198. O sistema único de saúde será financiado, nos
termos  do  art.  195,  com  recursos  do  orçamento  da
seguridade  social,  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Analisando  o  supramencionado  dispositivo,  constato  que  a
obrigação da prestação de serviços e a prática de ações que visem a resguardar a
saúde dos cidadãos é solidária entre a União, os Estados, os Municípios e Distrito
Federal, podendo, portanto, ser exigida, isoladamente, de cada um dos entes ora
elencados.

Sendo assim, resta evidente que qualquer um dos entes federativos
é  responsável  pelo  alcance  das  políticas  sociais  e  econômicas  que  visem ao
acesso universal e igualitário das ações e serviços para a promoção, proteção e
recuperação da saúde.

Vale ressaltar que o direito à saúde é direito do cidadão e dever do
Estado,  conforme  consta  nos  arts.  5º  e  6º  da  Constituição  Federal,  que
prescrevem, in verbis:

“Art.  5º.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.”. 

Com efeito, demonstrada, a existência de doença de Parkinson e
que conforme Laudo médico progredirá,  pois o paciente,  ora impetrante,  ficará
sem estímulo que antes o controlava, ficando incapaz de se movimentar e exercer
suas atividades habituais, impõe-se ao Estado da Paraíba a responsabilidade em
preservar  o  direito  à  saúde  de  seus  cidadãos,  fornecendo  os  compostos
necessários para debelar o gravame de saúde, em hospital de rede pública, que
coadune com a necessidade do caso apresentado.

Nesse sentido:
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MANDADO DE SEGURANÇA.  PACIENTE ACOMETIDO DE
DOENÇA DE  PARKINSON.  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO
PARA  TROCA  DE  GERADOR  QUE  FAZ  O  ESTÍMULO
CEREBRAL.  LIMINAR  DEFERIDA.  DIREITO  À  VIDA.
PRIORIDADE  CONSTITUCIONALMENTE  RECONHECIDA.
ORDEM  CONCEDIDA.  -  Justificada  a  necessidade  de
procedimento  cirúrgico,  em  caráter  de  urgência,  ante  a
gravidade que o caso requer, impõe-se resguardar o direito à
vida e à saúde, garantias constitucionalmente asseguradas em
nossa Lei  Maior.  -  Os serviços  de saúde  são de  relevância
pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade
de  preservar-se  o  bem  jurídico  maior  que  está  em  jogo:  a
própria  vida.  Aplicação  dos  arts.  5º,  §  1º;  6º  e  196  da
Constituição Federal.  É  direito  do cidadão exigir  e  dever  do
Estado fornecer  medicamentos e  aparelhos indispensáveis  à
sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento
próprio  sem  privações.  (Apelação  Cível  Nº  70041714379,
Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  TJ/RS,  Relator:  Francisco
José  Moesch,  Julgado  em 13/04/2011).  grifo  nosso  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20046507720148150000,  1ª  Seção  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 04-02-2015) 

Ante  o  exposto,  DEFIRO, parcialmente,  a  liminar  requerida,
determinando que a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba proceda,  com
urgência, o implante de eletrodo e gerador para estimulação cerebral profunda, à
paciente  Iolanda de Souza Ferreira, com o material cirúrgico elencado, à fl. 27,
pelo  médico  habilitado,  em  hospital  de  rede  pública,  que  corresponda  a
necessidade do caso concreto.

Notifique-se  a  autoridade  coatora,  nos  termos  do  art.  7º,  da  Lei
12.016/2009, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações
que  entender  necessárias,  bem como  cientifique-se  o  órgão  de  representação
judicial  da  pessoa  jurídica  interessada,  enviando-lhe  cópia  da  inicial  sem
documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Após  o  decêndio  legal,  com ou  sem informações,  dê-se  vista  à
douta Procuradoria-Geral de Justiça.

P. I.

João Pessoa, 26 de março de 2015.

                        Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

                                                    Relator
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