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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001112-51.2014.815.0541.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : Vara da Comarca de Pocinhos.
Apelante : Laila Bento Santos, representada por seu genitor Antônio 

            Marcos dos Santos.
Defensora : Rosângela Maria de Medeiros Brito.
Apelado : Município de Pocinhos.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO
DE FAZER. CIRURGIA E TROCA DE GESSO.
PACIENTE  COM  PÉ  TORTO  CONGÊNITO
BILATERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.   FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  RECUSA  DA
AUTORIZAÇÃO  DO  TRAMENTO  MÉDICO.
OFENSA  À  GARANTIA  CONSTITUCIONAL
DE ACESSO À JUSTIÇA. DESNECESSIDADE
DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA
ADMINISTRATIVA.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA  REGULAR
PROCESSAMENTO.  PROVIMENTO  DO
APELO.

–  A ausência de prévio requerimento administrativo
não  configura  obstáculo  ao  exercício  do  direito  de
postular-se  em  juízo  o  procedimento  cirúrgico  e
materiais necessários ao tratamento da moléstia, sob
pena de infringir a garantia constitucional de acesso à
justiça.

-  Ora,  já  é  entendimento  há  tempo  consolidado  de  que  o
particular não necessita requerer administrativamente um direito
seu, ainda mais quando se trate de bem jurídico de fundamental
importância como é o caso do direito à saúde (corolário direto e
recíproco  do  direito  à  vida),  podendo,  sim,  buscar  junto  ao
Judiciário que lhe seja assegurado o bem da vida pretendido sem
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quaisquer condicionamentos estatais burocráticos.

Vistos.

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Laila  Bento
Santos,  representada  por  seu  genitor  Antônio  Marcos  dos  Santos,
hostilizando  sentença  oriunda  do  Juízo  de  Direito  Vara  da  Comarca  de
Pocinhos e prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em
desfavor do Município de Pocinhos.

Extrai-se  dos  autos  que  a menor  é  “portadora  de  pé  torto
congênito  bilateral” e  necessitou  com  urgência  se  submeter  a  dois
procedimentos cirúrgicos, com a consequente de troca de gessos por tempo
indeterminado. Ainda, relatou que o valor total das cirurgias é de R$ 4.00000
(quatro mil reais), tendo o demandado autorizado apenas a primeira.

Por  isso,  em virtude  da ausência  de  autorização do segundo
procedimento cirúrgico e da troca de gessos, bem como de não ter condições
de  arcar  com  o  tratamento  médico,  ingressou  com  a  presente  demanda,
objetivando a garantia do seu direito constitucional à saúde.

Juntou documentos (fls. 14/21).

Foi proferido despacho do juiz, intimando a parte autora para
acostar  aos  autos  a  negativa  do  fornecimento  do
medicamento/tratamento/aparelho pelo município (fls. 23).

O  representante  da  menor  apresentou  petição  e  declaração,
alegando que o Município demandado recusou fornecer informação acerca da
negativa de autorização à assistência médico-hospitalar (fls. 24/25).

Em  sentença  de  fls.  26/27,  considerando  a  inexistência  da
negativa da autorização do tratamento pelo promovido,  o magistrado a quo
exinguiu o feito sem resolução de mérito, por carência de ação e ausência de
documento indispensável à propositura da ação. 

Inconformado  com a  sentença,  o  autor  interpôs  recurso  (fls.
28/42),  sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo
ao promovido, não podendo a questão ser ignorada pelo Judiciário diante do
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Ainda, sustenta que
a recusa de fornecimento de prova de negativa de autorização do tratamento é
uma conduta de defesa do promovido, já que não é obrigado a produzir prova
contra si mesmo.

Requer,  ao  final,  o  provimento  do  apelo  para  reformar  a
sentença.

Desnecessidade  de  intimação  do  promovido  para  ofertar
contrarrazões, em virtude da ausência de citação (fls. 49).
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Em parecer encartado às fls. 53/58, o Ministério Público opinou
pelo provimento da apelação, sob o argumento de que o acesso ao Judiciário
não pode ser condicionado ao prévio requerimento administrativo  e negativa
de autorização, ainda mais diante de direito fundamental.

É o breve relatório.

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrín-
secos, é de se conhecer o presente recurso. 

Insurgiu-se o apelante contra a sentença  de primeiro grau que
importou na extinção do processo sem resolução do mérito,  por carência de
ação,  em  virtude  da ausência  de  comprovação  nos  autos  de  recusa  do
Município na autorização do tratamento indicado pelo médico.

O cerne do presente recurso gira em torno da necessidade de
requerimento administrativo como condição para conhecimento da ação que
tem como pretensão o direito à saúde.

Com efeito, o interesse processual se configura quando presente
o  binômio  necessidade/adequação.  Afirmando  a  parte  necessitar  da
intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega, e verificando-se
que o provimento jurisdicional, sendo favorável, lhe trará benefícios, tem-se
evidente  o  interesse  processual,  por  estarem  presentes  a  necessidade  e
utilidade na atuação do Judiciário.

 Como ensinam  Luiz  Guilherme Marinoni  e  Sérgio  Cruz
Arenhart: 

"No  que  se  refere  ao  interesse  de  agir,  este  repousa
sobre o binômio necessidade/adequação.  A parte  tem
'necessidade' quando seu direito material não pode ser
realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
'necessidade', exige-se a 'adequação'. Se a parte requer
providência  jurisdicional  incapaz  de  remediar  a
situação  por  ela  narrada  na  fundamentação  do  seu
pedido, também falta o interesse de agir." (In: Manual
do Processo de Conhecimento, 2ª ed. Editora Revista
dos Tribunais, São Paulo: 2003, p. 67) 

In  casu, o  promovente  pleiteia  a  autorização  do  segundo
procedimento cirúrgico e de material (troca de gessos) para correção de pé
torto congênito bilateral, tendo em vista a sua incapacidade financeira de arcar
com os custos do tratamento médico. Para conseguir seu objetivo, manejou
ação de obrigação de fazer.

Nesse diapasão, o pedido formulado se adéqua ao objetivo da
ação, tendo o requerente se valido de ação apta ao atendimento de seu pedido,
não havendo que se falar, pois, em carência de ação por ausência de interesse.
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Ademais,  não há necessidade de requerimento prévio,  na via
administrativa, eis que o direito de ação é constitucionalmente garantido,  à
vista do que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição da República:  "...a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

Ora,  já  é  entendimento  há  tempo  consolidado  de  que  o
particular não necessita  requerer  administrativamente um direito seu,  ainda
mais quando se trate de bem jurídico de fundamental importância como é o
caso  do  direito  à  saúde  (corolário  direto  e  recíproco  do  direito  à  vida),
podendo, sim, buscar junto ao Judiciário que lhe seja assegurado o bem da
vida pretendido sem quaisquer condicionamentos estatais burocráticos.

O professor Alexandre de Moraes, em sua obra  Constituição
do Brasil  interpretada e Legislação Constitucional,  8ª  edição do ano de
2011,  assevera  que  o  constituinte  brasileiro  consolidou  a  inexistência  da
Jurisdição  condicionada  ou  Instância  Administrativa  de  Curso  Forçado,
ressaltando que:

“A Constituição Federal de 1988, diferentemente da
anterior,  afastou  a  necessidade  da  chamada
jurisdição condicionada ou instância administrativa
de  curso  forçado,  pois  já  se  decidiu  pela
inexigibilidade  de  exaurimento  das  vias
administrativas para obter o provimento judicial (RP
60/224),  uma  vez  que  excluiu  a  permissão  que  a
Emenda Constitucional nº 7 à Constituição anterior
estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso
em  juízo  à  exaustão  das  vias  administrativas,
verdadeiro obstáculo ao princípio do livre acesso ao
Poder Judiciário.” (p. 213/214). (grifo nosso).

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  dominante  do  Supremo
Tribunal Federal:

BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  -  ACESSO  AO
PODER  JUDICIÁRIO  -  EXAURIMENTO  DA VIA
ADMINISTRATIVA  -  PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL  À  AFERIÇÃO  DO  INTERESSE
DE AGIR DO BENEFICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA
- AGRAVO DESPROVIDO. 
1.  Não  há  previsão,  na  Lei  Fundamental,  de
esgotamento da fase administrativa como condição
para aquele que pleiteia o reconhecimento de direito
previdenciário  ter  acesso  ao  Poder  Judiciário.  Ao
contrário da Carta pretérita, a atual não agasalha
cláusula em branco, a viabilizar a edição de norma
ordinária com disposição em tal sentido. A própria
Constituição  Federal  contempla  as  limitações  ao
imediato acesso ao Judiciário, quando, no tocante ao
dissídio  coletivo,  a  cargo  da  Justiça  do  Trabalho,
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estabelece  ser  indispensável  o  término  da  fase  de
negociação  e,  relativamente  a  conflito  sobre
competição  ou  disciplina,  preceitua  que  o
interessado deve antes provocar a Justiça Desportiva
- artigos 114, § 2º, e 217, § 1º, ambos do Diploma
Maior.  […]  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. 
2. Conheço deste agravo e o desprovejo. 
3.  Publiquem.Brasília,  29  de  novembro  de
2012.Ministro MARÇO AURÉLIO, Relator.
(STF -  ARE:  683374 DF ,  Relator:  Min.  MARCO
AURÉLIO,  Data  de  Julgamento:  29/11/2012,  Data
de  Publicação:  DJe-238  DIVULG  04/12/2012
PUBLIC 05/12/2012) (grifo nosso).

Acrescente-se  que,  quando  o  cidadão  invoca  a  proteção
jurisdicional  com  o  objetivo  de  compelir  o  poder  público  a  autorizar
procedimento médico do qual necessita para amenizar as consequências do
mal que lhe aflige, está dispensada de comprovar materialmente que o órgão
incumbido de autorizá-lo se negara de forma a materializar seu interesse de
agir, afigurando-se suficiente para esse fim a verossimilhança das alegações
alinhavas na inicial sem sequer ser infirmados ou desqualificados por qualquer
elemento em sentido contrário.

Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  merece  ser  cassada  a
sentença  prolatada  em  primeiro  grau,  tendo  em  vista  que  a  exigência  de
esgotamento da via administrativa viola o princípio da legalidade e do acesso à
justiça.

Noutro aspecto, o §3º ao art. 515 do CPC autoriza ao juízo ad
quem julgar desde logo a lide, se a causa versar sobre questão exclusivamente
de direito e estiver em condições  de imediato julgamento.  A esse respeito,
doutrina Cândido Rangel Dinamarco que:

"(...) o julgamento de meritis que o tribunal fizer nessa
oportunidade  será  o  mesmo  que  faria  se  houvesse
mandado o processo de volta ao primeiro grau, lá ele
recebesse sentença, o autor apelasse contra esta e ele,
tribunal, afinal voltasse a julgar o mérito. A novidade
apresentada  pelo  §3º do  art.  515 do  Código  de
Processo Civil nada mais é que um atalho, legitimado
pela  aptidão a  acelerar  os  resultados  do  processo  e
desejável  sempre  que  isso  for  feito  sem  prejuízo  a
qualquer  das  partes:  ela constitui  mais  um lance  da
luta  do  legislador  contra  os  males  do  tempo  e
representa a ruptura de um velho dogma, o do duplo
grau  de  jurisdição,  que  por  sua  vez  só  se  legitima
quando  for  capaz  de  trazer  benefícios,  não  demoras
desnecessárias".  (DINAMARCO,  Cândido  Rangel.
Nova era do processo civil. 1ª ed. São Paulo: Malheiros
editores, 2004. p. 171).
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Contudo,  no  caso  vertente,  observa-se  que  o  feito  não  se
encontra maduro para julgamento,  tendo em vista que o réu nem sequer foi
citado para exercer seu direito de defesa.

Diante  do  exposto, conheço  do  recurso  e DOU-LHE
PROVIMENTO, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao
juízo de origem para o regular processamento do feito. 

P. I.

João Pessoa, 26 de março de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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