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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
ESTADO DA PARAÍBA. REJEIÇÃO.

 “(...) 4. O Estado, o Distrito Federal e o
Município são partes legítimas para figurar no polo
passivo nas demandas cuja pretensão é o
fornecimento de medicamentos imprescindíveis à
saúde de pessoa carente, podendo a ação ser
proposta em face de quaisquer deles. Precedentes:
REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006
p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ
09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ
07.03.2005. (…) 8. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe
03/11/2008).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  TRATAMENTO  MÉDICO.  ANEURISMA.
STENT  DIVERSOR  DE  FLUXO.  PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  GARANTIA CONSTITUCIONAL  AO
FORNECIMENTO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  “O direito à saúde representa consequência
constitucional indissociável do direito à vida” (Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário n. º 271.286-
8/RS, STF, julgado em 12/09/2000).

- Comprovado o mal que aflige a parte Promovente,
por  meio  de  relatório  médico,  assinado  por
profissional  sem  qualquer  mácula  indicada  pelo
insurreto, impossível se acolher a tese do Apelante
de  substituir  o  procedimento  médico  pleiteado  por
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outro já disponibilizado com menor custo.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito,
DESPROVER  o  Apelo,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  certidão  de
julgamento de fl. 177.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  ESTADO  DA

PARAÍBA contra decisão de fls. 128/130v proferida pelo Juízo de Direito da 5ª

Vara Mista da Comarca de Guarabira que, nos autos da  Ação Civil  Pública

ajuizada  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  em  favor  de  Ana  Cristina  Martins

Tavares, julgou  procedente  o  pedido  inicial,  para  condenar  o  Promovido  a

fornecer  à  Promovente o  tratamento Endovascular  com colocação de Stent

Diversor de Fluxo, por ter sido diagnosticada com Aneurisma Cerebral Gigante,

conforme laudo médico de fl.  21,  prescrito pelo Dr.  Carlos Pereira  da Silva

Neto, CRM 4860/PB.

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs recurso Apelatório,

arguindo a  preliminar  de ilegitimidade  passiva.  No mérito, sustenta  a

possibilidade de substituir o tratamento médico por outro menos oneroso, mas

com a mesma eficácia do solicitado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso

(fls. 140/150).

Contrarrazões, fls. 152/157, pela manutenção do decisum.

O Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar e, no

mérito,  pelo desprovimento da  Apelação  Cível, mantendo-se a sentença

objurgada, fls. 163/167.

É o relatório. 

VOTO

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado  da
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Paraíba

O fato da ação ter sido intentada contra o Promovido não

impede o acolhimento do pedido, eis que o sistema de saúde implica cobertura

integral, inclusive quanto aos medicamentos, e deve ser implementado não

apenas pela União, Estados e Distrito Federal, mas também pelos Municípios,

sem necessidade do chamamento ao processo dos demais entes

responsáveis, posto que o cidadão pode exigir de qualquer daqueles, em

conjunto ou separadamente, a obediência do comando constitucional,

conforme preceitua artigo 275 do Código Civil, quanto à solidariedade passiva

da obrigação: 'O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos

devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido

parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo

resto'.

Logo, é evidente que a hipótese dos autos trata de

litisconsórcio passivo, porém facultativo, porquanto eventual procedência da

ação, dada a existência de obrigação solidária, em nada afetará a esfera

jurídica do outro Ente Federativo, nos termos do art. 47 do CPC.

Acerca da matéria em descortino, proclama a jurisprudência:

“(...) 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever
do Estado, por isso que legítima a pretensão quando
configurada a necessidade do recorrido.
4. O Estado, o Distrito Federal e o Município são
partes legítimas para figurar no pólo passivo nas
demandas cuja pretensão é o fornecimento de
medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa
carente, podendo a ação ser proposta em face de
quaisquer deles. Precedentes: REsp 878080 / SC;
Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 /
RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979
/ RS, DJ 07.03.2005. (…) 8. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008,
DJe 03/11/2008) (grifei)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Mérito
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Analisando os autos, verifica-se que a paciente  foi

diagnosticada com Aneurisma Cerebral Gigante, conforme laudo médico de fl.

21,  prescrito  pelo  Dr.  Carlos  Pereira  da  Silva  Neto,  CRM  4860/PB.,

necessitando de tratamento Endovascular com colocação de Stent Diversor de

Fluxo.

Sustenta o Promovido que a sentença deve ser reformada para

que seja analisado a possibilidade de substituição do procedimento  médico

pleiteado por outro já disponibilizado.

Tal alegação não merece amparo.

Não  se  pode  negar  o  laudo  médico  prescrito  à  paciente

baseado numa mera possibilidade de existir intervenção mais eficiente.

Caberia  ao  Suplicante  apontar  esse  tratamento  já

disponibilizado e sua eficiência no tratamento da patologia em tela.

Outrossim,  a  própria  prescrição  médica  dá  conta  da

necessidade do procedimento ao qual  pleiteia a parte Recorrida. Logo,  não

basta existir outro método substituto para se negar o seu direito. 

Diante  disto,  pode-se  concluir  que  ainda  que  existisse

tratamento similar no mercado, tal  fato não determinaria, por si  só, que é o

Apelante  quem  decidiria  sobre  a  solução  mais  adequada,  pois  deve  ser

analisado todo o contexto do quadro médico do paciente. 

Segundo o art. 196 da Constituição Federal, “é direito de todos

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

A respeito desse preceito, a melhor orientação é aquela que

considera que as normas pertinentes à saúde, por ser ela o mais típico dos
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direitos sociais, têm aplicabilidade imediata, independendo de norma

regulamentadora.

Mais adiante, a Constituição Federal, no seu art. 198, consigna

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as

seguintes diretrizes: [..] II - atendimento integral, com prioridade para atividades

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...] § 1º - 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".

André Ramos Tavares bem conceitua o direito à saúde, por ser

“o mais básico de todos os direitos, no sentido de que surge como verdadeiro

pré-requisito da existência dos demais direitos consagrados

constitucionalmente. É, por isto, o direito humano mais sagrado”  (Curso de

Direito Constitucional, p. 387, Saraiva, 2002).

Nesse sentido, o próprio STF já explicitou:

“O direito à saúde representa consequência
constitucional indissociável do direito à vida” 
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. º
271.286-8/RS, julgado em 12/09/2000).

 

Desta feita, ao acolher a pretensão autoral,  nenhum equívoco

cometeu o Juiz.

 

Por  tais  razões,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

REJEITO a preliminar arguida e, no mérito, DESPROVEJO O APELO.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.
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Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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