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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LIMINAR.
INDEFERIMENTO.  INCONFORMISMO.  AGRAVO
INTERNO.  PROVIMENTO.  CIRURGIA
REALIZADA.  PRELIMINARES.  INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA  E  CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
REJEIÇÃO. ACERVO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE
PARA EMISSÃO DE JUÍZO SOBRE A PRETENSÃO
JURISDICIONAL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ENTES  DA  FEDERAÇÃO.  MÉRITO.  PACIENTE
PORTADOR  DE  MAL  DE  PARKINSON.
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  COM  A
FINALIDADE  DE  TROCA  DE  GERADOR  PARA
ESTIMULAÇÃO  CEREBRAL.  LAUDO  MÉDICO.
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COMPROVAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA
CONSTITUCIONAL.  ART.  196,  DA  CARTA
MAGNA.  DIREITO  DE  RECEBER  A  TERAPIA
RECEITADA PELO  MÉDICO.  DEVER DO  PODER
PÚBLICO.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.
EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

-  Os entes  da  federação  possuem responsabilidade
solidária no tocante à obrigação de manter a saúde e
assegurar  o  fornecimento  de  medicamentos  aos
necessitados,  razão  pela  qual  deve  ser  rejeitada  a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

- Não merece prosperar a preliminar de inadequação
da via eleita, pois a documentação acostada aos autos
revela-se hígida a demonstrar o direito da impetrante
à prestação jurisdicional perseguida no writ.

-  É  facultado ao  julgador  indeferir  provas  que
considere  inúteis  ou  desnecessárias,  desde  que
entenda  suficientes  para  seu  conhecimento  as  já
produzidas  ou  deferidas,  sem  que  tal  proceder
implique em cerceamento do direito de defesa.

-  Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “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.” (RMS  24197/PR -  Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança 2007/0112500-
5  –  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma  –  DJ
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04/05/2010).

-  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.

-  Havendo  direito  líquido  e  certo  do impetrante,
devidamente  comprovado  nos  autos,  deve-se
conceder a segurança.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível

do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,  rejeitar as preliminares e, no
mérito, conceder a segurança.

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.

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
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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.

A Segunda Seção Especializada Cível desta Corte de
Justiça deu provimento ao agravo interno, fls. 73/80.

Prestação de informações pelo Estado da Paraíba, fls.
134/144,  aduzindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, o cerceamento de
defesa por ausência de perícia técnica e a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito,
sustenta a substituição por tratamento de igual eficácia.

Após  a  liberação,  por  meio  de  alvará  judicial,  da
importância  de  R$  114.405,00  (cento  e  quatorze  mil,  quatrocentos  e  cinco  reais)
constante do valor bloqueado na conta judicial do Estado da Paraíba, foi realizado o
procedimento cirúrgico vindicado na exordial, conforme notícia do Hospital General
Edson Ramalho, fl. 230.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra.  Ana
Cândida Espínola, fls. 249/256, opinou pela concessão da segurança.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  cabe  apreciar  as preliminares de
inadequação  da  via  eleita  e  cerceamento  de  defesa  arguidas pelo  Estado  da
Paraíba, ao fundamento de ser necessária a dilação probatória para analisar o quadro
clínico do paciente, a fim de verificar o tratamento mais eficaz e menos oneroso ao
erário, através de perícia técnica.

Sem razão, contudo, o ente estatal. 

Como  se  sabe,  o  ordenamento  jurídico  pátrio
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prestigia o princípio do contraditório, o qual confere a uma das partes o direito de se
contrapor aos argumentos expendidos pela outra, podendo, para tanto, imbuir-se de
todos os meios de prova admitidos em direito.

Contudo,  é  facultado ao  julgador  indeferir  provas
que  considere  inúteis  ou  desnecessárias,  desde  que  entenda  suficientes  para  seu
conhecimento as já produzidas ou deferidas. Em outras palavras, é possibilitado ao
Magistrado formar sua convicção livremente, desde que o faça com base nos fatos e
provas  carreados aos  autos,  sem que tal  proceder  implique em  cerceamento do
direito de defesa.

Analisando os autos, depreende-se do laudo médico
acostado, fl. 27, que o impetrante é portador de doença de Parkinson e necessita, em
caráter de urgência, a realização de procedimento cirúrgico, objetivando  à troca de
gerador, para fins de estimulação cerebral.

Assim,  mostra-se  dispensável  prova  pericial  para
demonstrar a adequação do tratamento da patologia que acomete  o paciente,  não
havendo, portanto, razão para se falar em necessidade de dilação probatória.

Ora, se o julgador já dispõe de elementos suficientes
para  decidir  a  lide,  nos  limites  em  que  está  sendo  debatida  pelas  partes,
desnecessária  a  produção  de  prova  técnica,  mormente  quando  se  trata  de  ação
mandamental.

Sobre a finalidade da prova, assevera Vicente Greco
Filho 

A finalidade da prova é o convencimento do juiz, que
é o seu destinatário. No processo, a prova não tem
um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico;
sua finalidade é prática, qual seja, convencer o juiz.
(In.  Direito Processual Civil Brasileiro,  2º  vol.,  11ª
ed., Saraiva, p. 194).
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Logo, afasto a  s   preliminar  es   de inadequação da via  
eleita   e de cerceamento de defesa  .  

Prosseguindo,  passo  ao  exame  da  prefacial  de
ilegitimidade passiva ad causam.

À priori, mister ressaltar que é matéria pacificada nos
Tribunais Superiores,  a responsabilidade solidária dos entes da federação,  no que
tange  à  obrigação  de  manter  a  saúde  pública  e  assegurar  o  fornecimento  de
medicamentos aos necessitados.

Por oportuno: 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  DIREITO  À  SAÚDE.
MEDICAMENTO  DE  BAIXO  CUSTO.  FORNECI
MENTO  PELO  PODER  PÚBLICO.
SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
PRECEDENTES.  A  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do
caráter meramente programático atribuído ao art. 196
da Constituição Federal, o estado não pode se eximir
do dever de propiciar os meios necessários ao gozo
do  direito  à  saúde  dos  cidadãos.  O  fornecimento
gratuito de tratamentos e medicamentos necessários
à  saúde  de  pessoas  hipossuficientes  é  obrigação
solidária de todos os entes federativos, podendo ser
pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito
Federal ou municípios.  Agravo regimental a que se
nega  provimento.  (STF;  AI-AgR  822.882;  MG;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Roberto  Barroso;  Julg.
10/06/2014; DJE 06/08/2014; Pág. 35) - negritei.
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Logo,  a  saúde  é  um  direito  subjetivo  de  todos  e
considerado como direito de segunda dimensão. Por essas premissas e pelo teor da
Constituição  Federal,  não  há  a  possibilidade  da  discussão  sobre  qual  o  ente
responsável  pelo  custeamento  do  tratamento,  mas  a  evidência  de  que  todas  as
entidades políticas detêm o dever, de forma linear, em atender os carentes de saúde
pública.

Por tais razões,  rejeito a prefacial de ilegitimidade
passiva ad causam.

Ultimadas  essas  considerações,  passa-se,  agora,  à
análise  da  questão  meritória,  a  qual  gravita  em  saber  se  José  Soares  da  Silva,
portador de doença de Parkinson,  faz jus  a realização do  procedimento cirúrgico
postulado  na  inicial,  necessário  ao  restabelecimento  da  sua  saúde,  conforme
documentação médica à fl. 27.

Acerca do tema, é imperioso ressaltar que o direito à
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).

Em  verdade,  limitações  orçamentárias  não  podem
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servir  de  justificativa  para  o  Poder  Público  se  eximir  do dever  de  assegurar  aos
necessitados  o  acesso  à  saúde  pública,  tampouco  se  pode  invocar  a  cláusula  da
reserva  do  possível  com  o  intento  de  inviabilizar  a  implementação  de  direito
assegurado no próprio  texto  constitucional.  Significa  dizer,  “A administração não
pode invocar a cláusula da "reserva do possível" a fim de justificar a frustração de
direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da
pessoa  humana,  sob  o  fundamento  de  insuficiência  orçamentária.”  (STF;  AI-
AgR 674.764;  PI;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  Julg.  04/10/2011;  DJE
25/10/2011; Pág. 23).

Por fim, deve ser observado o caráter excepcional e
urgente  do  presente  caso,  isso  porque  caso  não  fosse realizado  o  procedimento
indicado pelo profissional de saúde para a troca do gerador, a patologia do paciente
ocasionaria a sua incapacidade de se movimentar e de exercer suas atividades.

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
INTERNAMENTE  AGRAVADA.  RECURSO
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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.

Portanto, resta comprovado o direito líquido e certo
da parte impetrante.

Ante o exposto,  REJEITO AS PRELIMINARES E,
NO MÉRITO, CONCEDO A SEGURANÇA.

Sem  custas.  Sem  honorários  advocatícios,  em
conformidade com a Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal.
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É o VOTO.

Presidiu a sessão, o Desembargador Saulo Henriques
de  Sá  e  Benevides  (com  voto). Participaram  ainda  do  julgamento,  os
Desembargadores Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito Convocado para substituir
o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho),  Maria  das  Graças
Morais Guedes, Ricardo Vital de Almeida (Juiz de Direito Convocado para substituir
o Desembargador José Aurélio da Cruz), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João
Alves da Silva.

Presente  o Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 14 de dezembro de
2016  - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado

Relator
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