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DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

em face da  decisão  inscrita  no id  4058200.  4718813,  aduzindo que  há omissões

quanto aos seguintes pleitos formulados na inicial:  (a)  reconhecimento de deveres

solidários dos três entes federados, que garantisse o efetivo cumprimento da Lei nº

12.372/2012;  (b)  garantia  do  direito  subjetivo  dos  pacientes  oncológicos  ao

atendimento em 60 dias previstos na Lei  nº  12.732/2012; (c) realização de estudo

conclusivo  sobre  a  possibilidade  de  ampliação  da  rede  local  de  atendimento  em

oncologia.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões

apontadas,  deferindo-se,  ao  menos  em  parte,  os  pedidos  não  integralmente

apreciados.

Breve relato. Decido

Os Embargos de Declaração devem ser apreciados no sentido de elucidar aspectos

do julgado que poderiam acarretar  dúvidas  em sua execução.  Têm por  finalidade

eliminar contradições ou obscuridades, suprir omissões contidas na decisão judicial ou

corrigir erro material.

Salvo em situações raras e excepcionais, não cabe o manejo do referido recurso para

o fim de emprestar-lhes efeitos modificativos, fundado apenas no inconformismo da

parte, eis que sua finalidade é a celeridade e a correção de um simples erro/engano

de fácil detecção, cometido no corpo da decisão, não sendo sua função a rediscussão

da matéria já decidida, alterando os fundamentos da resolução judicial.

Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

a)  omissão  quanto  ao  reconhecimento  de  deveres  soli dários  dos  três  entes

federados, que garantisse o efetivo cumprimento da Lei nº 12.372/2012

O  embargante  fundamentou  o  pedido  de  supressão  da  omissão,  alegando,  em
síntese,  que,  embora  reconhecida,  por  diversas  vezes,  a  responsabilidade  do
Município de João Pessoa em garantir  tratamento aos pacientes oncológicos,  este
Juízo deixou de determinar o cumprimento das obrigações por esse ente federado.
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Reexaminando a questão, penso que assiste razão ao embargante, tendo em conta
que há nos autos referência que não se está disponibilizando de forma contínua o
tratamento aos pacientes oncológicos, inclusive quimioterapia, aos padrões mínimos
preconizados pela política Nacional de Atenção Oncológica, o que sujeita os doentes
a enormes dificuldades no atendimento regular e tempestivo, fazendo-lhes sobrevir,
em alguns casos, inclusive a morte. Lamentavelmente!

Nada obstante a responsabilidade solidária de cada um dos réus na prestação do
direito fundamental à saúde;, a participação da União se dá por meio do custeio das
ações de alta complexidade, ao passo que o Município de João Pessoa é o gestor
pleno  do  sistema  municipal  de  saúde,  tendo  contratualizado  o  Hospital  Napoleão
Laureano para prestação do serviço,  e,  nessa qualidade (de gestor),  não evitou a
desassistência oncológica.

Desse modo, outra solução não resta,  senão acolher parcialmente o pleito autoral
para  impor  ao  Município  de  João  Pessoa  a  obrigação  de  aquisição  direta  dos
fármacos e insumos necessários à imediata regularização dos serviços prestados pelo
Hospital Napoleão Laureano, sem prejuízo de posterior compensação financeira da
União,  em razão  da  responsabilidade  solidária  na  prestação  do  dever  de  saúde,
mediante  o  ressarcimento  dos  custos  à  edilidade,  na  via  administrativa  (fundo  a
fundo).

Outra opção municipal, possível e razoável, consiste na contratualização emergencial
de serviços da rede privada de saúde, somente enquanto perdurar a insuficiência do
atendimento do HNL, mediante a observância das regras da Lei  nº 8.666/93, para
pagamento dentro dos valores  estabelecidos na Tabela da AMB, tendo em vista o
princípio  da  integralidade  de  atendimento  que  determina  a  cobertura  mais  ampla
possível, somado ao fato de que a questão reclama solução para ontem, não podendo
ser desconsiderado, sob o pretexto de conveniência e oportunidade, até por razões
claramente humanitárias.

- garantia do direito subjetivo dos pacientes oncol ógicos ao atendimento em 60
dias previstos na Lei nº 12/732/2012.

O embargante alegou omissão na decisão que não apreciou o  pleito referente ao
direito subjetivo liquido e certo estabelecido na Lei nº 12.732/2012.

A garantia do direito à saúde está constitucionalmente tutelado nos arts. 5º e 6º, além
dos arts. 196, 198, 200 e 23. Por sua vez, a Lei 12.732/2012 prevê que o paciente
oncológico tem o direito de ser iniciado o tratamento dentro de um prazo não superior
a 60 (sessenta) dias, contados da data do diagnóstico.

Dessa forma,  a  garantia  constitucional  do direito à  saúde,  no  caso  dos  pacientes
acometidos  de  neoplasia  maligna,  implica  não  apenas  no  atendimento  adequado,
mas, especialmente, no atendimento mais rápido possível e eficaz, já tendo em mãos
um diagnóstico positivo, sobretudo, quando se sabe que a chance de cura reduz caso
não iniciado o imediato tratamento.

A determinação judicial para que seja garantido o início do tratamento, não apresenta
maiores  questionamentos,  pois  não  se  trata  de  invalidação  ou  substituição  da
avaliação  discricionária  e  política  da  Administração  Pública,  mas  de  omissão
administrativa, restando mais do que justificada a intervenção judicial para garantia da
efetivação do direito que já está estabelecido em lei específica (Lei nº 12.372/2012).
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Nesse passo, entendo que o Município de João Pessoa deve adotar todas as medidas
necessárias para que os pacientes diagnosticados sejam atendidos dentro do prazo
legal,  inclusive,  mediante  a compra de fármacos e insumos ou a  contratualização
emergencial de serviços da rede privada de saúde.

- realização de estudo conclusivo sobre a possibilidad e de ampliação da rede

local de atendimento em oncologia

Alega  o  embargante  que  a  decisão  foi  omissa  quando  deixou  de  apreciar

integralmente o pedido formulado, a saber: a concessão de ordem judicial para que

inicialmente (e não unicamente) a União, elabore estudo para ampliação da rede local

de atendimento em oncologia.

Com efeito, é verdadeira a assertiva de que o Poder Público optou por utilizar serviços

de oncologia de terceiros, ao invés da instalação de sua própria rede hospitalar. Nesse

caso, não há se falar em caráter complementar, mas de total dependência do terceiro

setor de toda prestação do serviço de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, o que, por

óbvio, não atende o desiderato do § 1º do art. 199 da Constituição Federal e do art. 24

da Lei  nº  8.080/90,  além da  ordem de preferência  contida  no  art.  11  da  Portaria

SAS/MS nº 741, de 19 de setembro de 2005, que dispõe:

11 - As Secretarias de Estado da Saúde encaminharão a relação dos Centros de Referência, aprovados

na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, para a Coordenação Geral de Alta Complexidade da Secretaria

de Atenção à Saúde / MS, ficando a autorização a cargo desta.

Parágrafo Único - Preferencialmente, deverão ser autorizados como Centros de Referência os hospitais

públicos, filantrópicos, sem fins lucrativos e com fins lucrativos, nesta ordem".

A melhor alternativa para aumento da rede de atendimento no momento é, de fato, o

credenciamento  do  Hospital  Universitário  Lauro  Wanderley,  que  demonstrou  estar

interessado na habilitação como UNACON e que atende as condições para tanto,

conforme noticiou o  Ministério Público Federal, a ser discutido no âmbito da Gestão

Estadual  do  SUS,  para  posterior  aprovação  da  Comissão  Intergestores  Bipartite  -

CIB ,  a  par  da  questão  dos  investimentos  para  adequá-lo,  os  quais,  conforme

assentado na decisão embargada, são de pouca monta.

Assim,  há  que  se  atentar  que  a  pretensão  deduzida  pelo  embargante  não  é  a

contratualização  imediata do  hospital  universitário.  Pretende  apenas  que  os

requeridos  realizem  estudos  para  ampliação  da  rede  local  de  atendimento  em

oncologia, que, no meu entender, compete ao Gestor Estadual de Saúde tal encargo.

Isto  posto,  ACOLHO  os  aclaratórios  para,  sanando  as  omissões  apontadas  pelo

embargante, determinar que:

a) o Município de João Pessoa proceda à aquisição direta dos fármacos e insumos

necessários à imediata regularização dos serviços do Hospital Napoleão Laureano, a
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partir do primeiro dia útil do ano de 2020.

b) o Município de João Pessoa adote todas as medidas necessárias  para  que  os

pacientes diagnosticados com câncer sejam atendidos dentro do prazo estabelecido

na Lei nº 12.732/2012 e, em sendo necessário, mediante a compra de fármacos e

insumos ou recorrendo  à contratualização emergencial  de  serviços  ofertados  pela

iniciativa privada, nos termos da fundamentação supra e no prazo do item "a" acima.

c) o Estado da Paraíba, através da Gestão Estadual do SUS, realize estudos para

ampliação da rede local de atendimento em oncologia, no prazo de 45 (quarenta e

cinco) dias;

d) a União ressarça ao Município de João Pessoa o que este efetivamente empregar

na aquisição de fármacos e insumos, tanto para regularizar o atendimento do Hospital

Napoleão Laureano, como para cumprir a lei dos sessenta dias, nos mesmos moldes

das transferências diretas fundo a fundo, em complementação aos disponibilizados

mensalmente.

Intimem-se  o  Município  de  João  Pessoa,  o  Estado  da  Paraíba  e  a  União  para

cumprimento.

Intime-se o MPF.

João Pessoa/PB, da data da validação no sistema Pje.
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