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Excelentíssimo Ministro-Presidente,
Excelentíssimo Ministro-Relator,
Excelentíssimos Ministros,
Excelentíssimo Subprocurador-Geral da República,

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL Nº 2545/2020

I – Histórico da Decisão Impugnada

Por ocasião do julgamento da apelação cível (AC nº
0800430-20.2015.4.05.8308), eis que a Terceira Turma do Tribunal Regional
da  5ª  Região  (id.  4050000.16911256)  resolveu,  por  unanimidade,  dar
provimento  às  apelações  da  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO
VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF e da EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH para excluí-las do polo passivo da
lide, por entender que a União, os Estados e os Municípios é que possuem
responsabilidade solidária e, portanto, são partes legítimas para figurar no polo
passivo de ações propostas com finalidade de assegurar o fornecimento de
medicamentos e de tratamentos médico-hospitalares pelo Sistema Único de
Saúde,  pouco importando o fato de a paciente em questão estar,  à época,
internada em hospital universitário pertencente à UNIVASF e administrado pela
EBSERH. O acórdão restou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
DIREITO  À  SAÚDE.  PROCEDIMENTO  DE  EMBOLIZAÇÃO.
TRATAMENTO  PREVISTO  PELO  SUS.  INTERNAÇÃO  EM
HOSPITAL  DA  UNIVASF.  ADMINISTRAÇÃO  PELA  EBSERH.
IRRELEVÂNCIA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DOS  ENTES
FEDERADOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.  ILEGITIMIDADE
DA EBSERH E DA UNIVASF.
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1. Apelações interpostas pela Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH e pela Fundação Universidade Federal do
Vale  do  São  Francisco  -  UNIVASF  contra  sentença  que  julgou
procedente, em parte, Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público Federal para condenar os ora recorrentes a arcar com as
despesas  médico-hospitalares  decorrentes  de  procedimento
cirúrgico  -  realizado  em hospital  particular  -,  de  embolização  do
aneurisma detectado em paciente, à época dos fatos, internada no
Hospital  de  Urgências  e  Traumas  (HUT),  administrado  pela
EBSERH,  além  de  arcar  com  os  honorários  advocatícios  de
sucumbência,  fixados  em  R$  1.000,00  (mil  reais)  para  cada
recorrente.

2.  A  sentença  entendeu  que  incumbiria  à  UNIVASF  e  à
EBSERH o custeio das despesas, tendo em vista que antes de esta
segunda assumir a administração do Hospital Universitário, havia
convênio  em vigor  com o Hospital  Neurocárdio/CDI,  prevendo  a
realização do procedimento de embolização, que foi descontinuado
sob  a  alegação  da  EBSERH  de  que  o  referido  hospital  cobra
valores superiores aos previstos na tabela do SUS. Nessa linha,
teria  a  EBSERH  descumprido  o  compromisso  assumido  na
formalização  de  sua  gestão,  de  promover  a  continuidade  dos
serviços prestados pelo Hospital.

3.  Reconhecimento  da  ilegitimidade  da  UNIVASF  e  da
EBSERH para figurar no polo passivo da demanda. Há reiterados
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal  consignando  a  responsabilidade  solidária  dos  Entes
Federados,  União,  Estados  e  Municípios,  no  funcionamento  do
Sistema  Único  de  Saúde,  e,  portanto,  reafirmando  a  sua
legitimidade para figurar no polo passivo das ações propostas com
a finalidade de assegurar  o fornecimento de medicamentos e de
tratamentos médico-hospitalares pelo SUS.

4. É irrelevante para o deslinde da controvérsia o fato de a
paciente  estar  internada,  à  época  dos  fatos,  em  hospital
pertencente  à UNIVASF,  administrado pela  EBSERH. Apelações
providas.”

Não  satisfeito,  o  MPF,  ora  recorrente,  interpôs
embargos de declaração, para os quais a mesma turma julgadora reservou
improvimento nos seguintes termos: 

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.  DIREITO  À  SAÚDE.  PROCEDIMENTO  DE
EMBOLIZAÇÃO.  TRATAMENTO  PREVISTO  PELO  SUS.
INTERNAÇÃO  EM HOSPITAL  DA UNIVASF.  ADMINISTRAÇÃO
PELA EBSERH. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS
ENTES  FEDERADOS.  UNIÃO,  ESTADO  E  MUNICÍPIO.
ILEGITIMIDADE  DA  EBSERH  E  DA  UNIVASF.  OMISSÃO  E
OBSCURIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO.
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1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
Federal em face de acórdão que deu provimento às apelações da
EBSERH e a UNIVASF para  excluí-las  da lide,  reconhecendo a
ilegitimidade de ambas para arcar com os custos do procedimento
de  embolização  realizado  em  hospital  da  rede  privada,  no
Município de Petrolina/PE.

2. O embargante alega que o acórdão embargado, em suma,
restou omisso e contraditório ao se reportar a legitimidade solidária
dos  entes  da  Federação,  olvidando  que  a  questão  em  debate
envolve procedimento cirúrgico para o qual o Hospital Universitário
deveria estar apto a prestar.

3.  Restou  assentado  que  o  procedimento  cirúrgico  cuja
realização  se  deu  em  hospital  particular,  determinado  em
provimento preambular,  é previsto pelo SUS e,  portanto,  deveria
ser prestado pela rede pública.

4. Se o Hospital Universitário deveria prestá-lo e não estava
apto  a  fazê-lo,  no  momento,  por  circunstâncias  que,  inclusive,
foram deduzidas nos autos, não se poderia extrair desse fato que a
população  local  passa  a  ter  direito  subjetivo  de  realizar  o
procedimento no Hospital privado mais próximo, transferindo-se ao
Hospital  Universitário  a  responsabilidade  de ressarcir  os  valores
despendidos.

5. A impossibilidade momentânea de prestação do serviço na
cidade  deve  levar  à  conclusão  de  que  o   paciente  há  de  ser
transferido para a Unidade pública mais próxima, capaz de prestar
a  assistência  médica  adequada,  como ocorre  diuturnamente  em
toda a rede do SUS.

6.  Não  há,  portanto,  no  acórdão  embargado,  a  omissão
apontada nos embargos declaratórios, cujas razões demonstram,
em verdade,  a  insatisfação  do  embargante  com a  interpretação
empreendida pela decisão recorrida, que não encontra solução na
estreita via deste recurso integrativo.

7. Por outro lado, o propósito de prequestionar dispositivos
legais, com vistas a viabilizar a interposição dos recursos extremos,
sem  a  presença,  no  acórdão  recorrido,  de  algum  dos  seus
pressupostos específicos, tampouco é suficiente para viabilizar  a
interposição de embargos declaratórios. Embargos de Declaração
improvidos.” (id. 4050000.19378819)

II – Do Cabimento do Recurso Especial

É desse acórdão,  portanto,  que ora  se  interpõe o
presente  RECURSO ESPECIAL, com arrimo no 105, inciso III, letra “a”, da
Constituição Federal, para assegurar vigência aos arts. 2º, 24 e 45, todos da
Lei nº 8.080/90, ao artigo 54, § 1º, da Lei nº 9.394/96, aos arts. 3º e 4º, da
Lei nº 12.550/2011, ao art. 5º do Decreto-Lei nº 200/67, ao art. 43 do Código
Civil e ao art. 3º do Código de Processo Civil.

Antes,  porém,  impõe-se  fixar  algumas  premissas,
ainda em sede de juízo de admissibilidade recursal. 
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II.i – Da Tempestividade

Em  primeiro  lugar,  impõe-se  ter  em  ótica  a
tempestividade do presente recurso, uma vez que a intimação do Ministério
Público Federal deve ser pessoal, com disponibilização dos autos, conforme
disciplina  o  artigo  18,  inciso  II,  alínea  “h”,  da  Lei  Complementar  nº  75,  de
20.05.1993 (Lei  Orgânica do Ministério  Público da União – LOMPU),  o que
significa dizer que qualquer prazo que se entenda como passível de contagem,
sem contar aquele intervalo temporal de sobrevida para eclosão da intimação
decorrente de Processo Judicial  Eletrônico (PJe),  como é o caso, não deve
tomar como parâmetro outra data senão aquela a partir do último dia 10 do
corrente mês, em que houve a sua inclusão em lista de remessa a esta PRR/5ª
Região.

II.ii – Da Inexistência de Revaloração de Provas (passagem incólume pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça) 

É de se deixar assente que não se pretende, aqui,
uma  revaloração de provas, via incursão nos autos, o que seria inadmissível
por força da Súmula 07 dessa eg. Corte Superior, mas sim discutir, abstrata e
analiticamente, a possibilidade da universidade federal, ora recorrida, figurar no
polo passivo da presente demanda, enquanto representante do hospital público
que  figura  como  unidade  suplementar  daquela  instituição  e  cujos  serviços
integram-se ao SUS, o mesmo se dizendo em relação à EBSERH, na condição
de empresa pública responsável  pela gestão da aludida unidade hospitalar,
tudo isso no que pertine à obrigação de repassarem os custos de procedimento
cirúrgico  realizado  em nosocômio  particular  numa paciente  que  estava  aos
cuidados daquela unidade hospitalar pública do meio acadêmico e que não
dispunha, à época, de meios operacionais para realização da cirurgia em sua
própria  unidade,  discussão  essa  que  não  pode  ser  dissociada  da
responsabilidade do Estado de realização material de suas atividades próprias
ou, em última análise, de reparação pelos danos causados por seus agentes
públicos  ou  prestadores  de  serviços  públicos  no  exercício  dessas  funções,
como  seria  o  caso  do  hospital  universitário  tratado  nos  presentes  autos,
sobretudo em termos de assistência à saúde, enquanto compromisso de índole
constitucional.

Pretende-se, assim, discutir  o critério de valoração
eleito no acórdão censurado, que se tem como ofensivo à legislação regente
da matéria, em sede de direito infraconstitucional.

Esse marco divisório vem sendo muito bem exposto
nesse Eg. Superior Tribunal de Justiça à luz do seguinte precedente:

“Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de
Omissão. Inaplicabilidade da Súmula 07/STJ. Valoração de fatos
e provas e não seu reexame. Efeitos infringentes. Inviabilidade. 
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1.  A  valoração  diz  respeito  à  expressão  jurídica  a  ser
consignada  aos  fatos  e  provas  existentes  de  acordo  com  a
finalidade almejada pelo texto legal.

2.  ‘A  chamada  ‘valoração  da  prova’  a  ensejar  o  recurso
especial, é aquela em que há errônea aplicação de um princípio
legal  ou  negativa  de  vigência  de  norma  pertinente  ao  direito
probatório  (RESP  226.283/RJ,  Rel.  Min.  Barros  Monteiro,  DJU
27.08.2001)” (STJ, EDRESP 446807/DF, Rel. Min. José Delgado,
DJU 24.03.2003, p. 145).

Em  reforço,  é  de  se  dizer  que  não  há  uma
reapreciação dos elementos probatórios (matéria de fato), mas sim o sentido
de emprestar valor jurídico à questão, do ponto de vista meramente abstrato
(matéria jurídica), de modo a permitir um enquadramento à luz da boa doutrina
e da melhor jurisprudência, como tais aplicáveis aqui e alhures.

II.iii  – Do Prequestionamento (passagem incólume pela Súmula 282 do
Supremo Tribunal Federal).

A matéria, bem ou mal, foi apreciada pela Terceira
Turma  do  TRF/5ª  Região,  bastando  se  ter  presente  o  teor  das  seguintes
passagens do voto condutor do acórdão guerreado (id. 4050000.16106241):

“Há reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal consignando a responsabilidade
solidária dos Entes Federados, União, Estados e Municípios, no
funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde,  e,  portanto,
reafirmando a sua legitimidade para figurar no polo passivo das
ações propostas com a finalidade de assegurar o fornecimento de
medicamentos e de tratamentos médico-hospitalares pelo SUS.

(…)
No caso dos autos, é irrelevante o fato de a paciente estar

internada, à época dos fatos, em hospital pertencente à UNIVASF,
administrado pela EBSERH, para fins de responsabilização pelo
tratamento necessário à manutenção de sua saúde, com previsão
pelo SUS.

Aliás,  há  nos  autos  informações  de  que  o  referido
procedimento  de  embolização,  previsto  pelo  SUS,  poderia  ser
administrado  pelos  hospitais  referidos  pela  União  em  diversas
oportunidades,  situados  na  capital  do  Estado,  bastando  que  a
paciente  fosse  devidamente  transferida,  pelas  vias  que  se
fizessem necessárias, para esses locais.

Fato é que, por determinação do Juízo, em antecipação dos
efeitos  da  tutela,  foi  realizado  o  procedimento  cirúrgico  em
02/09/2015,  no  Hospital  Neurocárdio,  que  é  estabelecimento
privado.  

A  despeito  disso,  nem a  União,  nem o  Estado  e  nem o
Município foram condenados a ressarcir as despesas, restando,
portanto,  nos  presentes  autos,  dentro  das  limitações  impostas
pelos recursos aviados pela EBSERH e pela UNIVASF, examinar
apenas a viabilidade das suas pretensões.
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Em face do exposto,  dou provimento aos Recursos de
Apelação para  excluir  da  lide  a  EBSERH e a  UNIVASF,  sem
condenação em honorários, por se tratar de ação civil  pública.”
(grifos originais)

E o que mais dizer diante das seguintes passagens
do  voto  condutor  do  derradeiro  acórdão  proferido  em  sede  de  embargos
declaratórios,  onde  a  matéria  objeto  do  presente  recurso  igualmente  foi
enfrentada:

“Com efeito, o acórdão restou claro em sua fundamentação,
a justificar a compreensão de que caberia à União, ao Estado e ao
Município, em sendo o caso, arcar com os custos decorrentes do
procedimento cirúrgico, e não à EBSERH ou à UNIVASF, nestes
termos:

(…)
Com efeito, restou assentado que o procedimento cirúrgico

cuja  realização  se  deu  em  hospital  particular,  determinado  em
provimento preambular,  é previsto pelo SUS e, portanto, deveria
ser prestado pela rede pública.

Se o Hospital Universitário deveria prestá-lo e não está apto
a  fazê-lo,  no  momento,  por  circunstâncias  que,  inclusive,  foram
deduzidas  nos  autos,  não  se  poderia  extrair  desse  fato  que  a
população  local  passe  a  ter  direito  subjetivo  de  realizar  o
procedimento no Hospital privado mais próximo, transferindo-se ao
Hospital  Universitário  a responsabilidade de ressarcir  os valores
despendidos.

A impossibilidade momentânea de prestação do serviço na
cidade  deve  levar  à  conclusão  de  que  o  paciente  deve  ser
transferido para a Unidade pública mais próxima, capaz de prestar
a assistência médica adequada,  como ocorre diuturnamente em
toda a rede do SUS.”

III. Mérito

A rigor,  o acórdão ora guerreado, ao concluir pela
ilegitimidade passiva da UNIVASF e da EBSERH, ora recorridas, entendendo
que a legitimidade para figurar  no polo passivo  de ações propostas com a
finalidade de assegurar fornecimento de medicamentos e tratamentos médico-
hospitalares no âmbito do Sistema Único de Saúde seria solidária apenas entre
os  entes  federados  (União,  Estados  e  Municípios),  estaria  contrariando  a
interpretação, assente nos nossos tribunais, no tocante ao disposto  nos arts.
2º, 24 e 45, todos da Lei nº 8.080/90, no art. 54, § 1º, da Lei nº 9.394/96, nos
arts. 3º, 4º e 8º, da Lei nº 12.550/2011, no art. 5º, do Decreto-Lei nº 200/67, no
art. 43 do Código Civil e ao art. 3º, do Código de Processo Civil.

Dito  isso,  é  preferível  apostar  pelo  provimento  do
recurso extremo, vez que se faz presente hipótese de violação a dispositivos
de lei federal, como se procurará demonstrar, na sequência. 
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III.i. Violação aos arts. 2º, 24 e 45, ambos da Lei nº 8.080/90, ao art. 54, §
1º, da Lei nº 9.394/96, aos arts. 3º e 4º, da Lei nº 12.550/2011, ao art. 5º, do
Decreto-Lei nº 200/67, ao art. 43 do CC e ao art. 3º, do CPC.

No caso dos autos, tudo tem razão de ser em uma
ação  civil  pública  intentada  pelo  Ministério  Público  Federal/MPF,  no  que
identificou um interesse indisponível de Raimunda Varjão dos Santos (idosa),
inicialmente  em  face  da  União,  Estado  de  Pernambuco,  Estado  da  Bahia,
Município de Petrolina-PE, Município de Juazeiro-BA, Fundação Universidade
Federal  do  Vale  do  São  Francisco  (UNIVASF),  Hospital  Neurocardio/CDI  e
Empresa  Brasileira  de  Serviços  Hospitalares  (EBSERH),  com  posterior
exclusão  do  Município  de  Petrolina-PE,  tudo  isso  para  buscar  provimento
jurisdicional  voltado a tutelar o direito à saúde da referida paciente,  que foi
internada no Hospital  de  Urgências e  Traumas (HUT),  hospital  universitário
vinculado à UNIVASF e administrado pela EBSERH.

Consta dos autos que a referida paciente Raimunda
Varjão dos Santos foi internada no Hospital de Urgências e Traumas/HUT e
diagnosticada com um “aneurisma da artéria carótida interna intracraniana”, em
face do que seria necessária a realização, com urgência, de uma embolização
do aneurisma, diante de risco de rompimento iminente, ganhando relevo, para
os fins aqui cogitados, o fato de ter sido constatado que o HUT não realizava o
procedimento  diretamente,  embora  já  o  tivesse  promovido,  no  passado,
mediante convênio com o Hospital Neurocardio/CDI, restando como alternativa
a  transferência  para  Recife/PE  ou  Salvador/BA,  o  que  não  seria  possível
devido  às  condições  graves  de  saúde  da  enferma.  Em  decorrência  desse
cenário,  o  órgão  ministerial  requereu,  em  sede  de  tutela  de  urgência,  a
determinação ao HUT, através da UNIVASF e da EBSERH, de transferência
imediata  da  paciente  para  o  Hospital  Neurocardio/CDI  para  realização  do
procedimento  cirúrgico necessário  para  garantir  a  salvaguarda da sua vida,
bem  assim  a  determinação  de  que  os  entes  públicos  demandados  e  a
EBSERH fossem obrigados a custear ao referido hospital privado os valores
dos procedimentos realizados em prol do atendimento à paciente.

Após o reconhecimento da ilegitimidade do Estado
da Bahia e do Município de Juazeiro/BA, foi concedida a liminar pretendida,
tendo  o  procedimento  cirúrgico  em  questão  sido  realizado  na  unidade
hospitalar privada acima mencionada. 

Na sentença de primeiro grau, reconheceu-se que o
hospital universitário pertencente à UNIVASF e administrado pela EBSERH foi
omisso em relação à paciente que lá estava internada, quanto ao seu dever de
prestar  serviço  de  saúde  (neurocirurgia),  mesmo  possuindo  dotação
orçamentária  própria  para  tanto  e  tendo  o  referido  procedimento  cirúrgico
dentro do seu rol de atribuições. 
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Diante disso, como o procedimento cirúrgico já havia
sido realizado, por força de liminar,  em uma unidade de saúde particular,  o
magistrado de piso condenou, exclusivamente, a UNIVASF e a EBSERH, ora
recorridas,  ao pagamento das despesas médico-hospitalares decorrentes do
procedimento realizado em favor  da paciente Raimunda Varjão dos Santos,
entendendo  que  a  condenação,  também,  da  União,  dos  Estados  de
Pernambuco  e  da  Bahia  e  do  Município  de  Petrolina/PE  promoveria  um
tratamento  indevido  às  rés  UNIVASF  e  EBSERH,  que  se  omitiram  no
cumprimento  de  suas  obrigações  (prestação  do  serviço  de  neurocirurgia)
mesmo devidamente remuneradas para tanto.

Todavia, quando do julgamento em sede apelatória,
o  voto  abalizador  do acórdão ora combatido partiu  da premissa de que há
responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios)
no funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que reafirmaria a legitimidade
de todos eles para figurar no polo passivo de ações propostas com objetivo de
assegurar  fornecimento  de  medicamentos  e  de  tratamentos  médico-
hospitalares pelo SUS, sendo irrelevante, segundo a linha de argumentação
traçada no decisum ora recorrido, que a paciente estivesse internada, à época
dos fatos, em hospital pertencente à UNIVASF e administrado pela EBSERH,
isso para efeito de responsabilização pela prestação do tratamento necessário
à  manutenção  de  sua  saúde,  daí  por  que  concluiu  o  tribunal  a  quo,  mais
adiante, ser o caso de excluir da lide a UNIVASF e a EBSERH. 

Estabelecido  esse  cenário,  o  ora  recorrente
pretende desenvolver uma argumentação cujo pressuposto é chamar atenção
para a particularidade de se tratar, aqui, de um procedimento médico-cirúrgico,
inclusive já realizado em hospital da rede privada, muito embora fosse passível
de  ser  prestado  em  hospital  público,  de  feição  universitária,  no  que,
diferentemente,  p.  ex.,  de fornecimento de medicamentos, não reclama, em
paralelo, a alocação de recursos por parte de entes federativos solidários entre
si, tal como restou consignado no acórdão recorrido, porquanto, no caso dos
legitimados passivos, ora recorridos, contra os quais havia recaído, no presente
caso, a obrigação de fazer determinada na sentença – qual seja, de repassar
os custos da operação realizada em nosocômio particular –, isso decorre de já
contar, em seu orçamento, com recursos devidamente reservados para esse
tipo de atendimento à população mais carente que ali comparece, sendo de
observar  que  essa  função,  sendo  de  extensão,  como  se  exige  de  toda  e
qualquer  universidade  pública,  estaria  dentre  uma  daquelas  igualmente
inerentes a essa condição (as duas outras são ensino, para o público discente,
e pesquisa, de cumprimento pelos próprios professores). 

Ora, aqui não se pode perder de vista que o art. 207
da Constituição Federal determina que “As universidades gozam de autonomia
didático-científica,  administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial,  e
obedecerão  ao  princípio  de  indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e
extensão”. 

8



M IN ISTÉRIO  PÚBLICO  FEDER AL

PROCURADORIA  REGION AL  DA  REPÚBLIC A  – 5ª REGIÃO
Processo nº: 0800430-20.2015.4.05.8308 (PJe – AC)

No  plano  infraconstitucional,  o  art.  5º,  IV,  do
Decreto-Lei  nº  200/67  estabelece,  dentre  as  características  das  fundações
públicas, como é o caso da universidade ora recorrida, o fato de possuírem
autonomia administrativa e financeira e de terem seu funcionamento custeado
por recursos da União e de outras fontes, ao passo que o art. 54, § 1º, da Lei nº
9.394/96, igualmente aqui tido como violado, estabelece a forma como se dá o
exercício  da  autonomia  das  universidades,  inclusive  quanto  ao  aspecto
financeiro, conforme se observa abaixo:

“Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público
gozarão,  na  forma da  lei,  de  estatuto  jurídico  especial  para
atender  às  peculiaridades  de  sua  estrutura,  organização  e
financiamento  pelo  Poder  Público,  assim  como  dos  seus
planos  de  carreira  e  do  regime  jurídico  do  seu  pessoal.
(Regulamento)        (Regulamento)

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições
asseguradas  pelo  artigo  anterior,  as  universidades  públicas
poderão:

I – propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e
administrativo,  assim  como  um  plano  de  cargos  e  salários,
atendidas  as  normas  gerais  pertinentes  e  os  recursos
disponíveis;

II  –  elaborar  o  regulamento  de  seu  pessoal  em
conformidade com as normas gerais concernentes;

III – aprovar e executar planos, programas e projetos de
investimentos  referentes  a  obras,  serviços  e  aquisições  em
geral,  de  acordo  com  os  recursos  alocados  pelo  respectivo
Poder mantenedor;

IV – elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
V – adotar regime financeiro e contábil que atenda às

suas peculiaridades de organização e funcionamento;
VI  –  realizar  operações  de  crédito  ou  de

financiamento, com aprovação do Poder competente, para
aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;

VII – efetuar transferências, quitações e tomar outras
providências  de  ordem  orçamentária,  financeira  e
patrimonial  necessárias  ao  seu  bom  desempenho.”
(grifamos)

Por  sua  vez,  o  art.  45  da  Lei  nº  8.080/90  –
dispositivo esse que também se entende aqui como violado –, a qual dispõe
sobre o funcionamento do SUS, prevê que:

 “Art.  45.  Os  serviços  de  saúde  dos  hospitais
universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único
de  Saúde  (SUS),  mediante  convênio,  preservada  a  sua
autonomia administrativa,  em relação ao patrimônio,  aos
recursos  humanos  e  financeiros  , ensino,  pesquisa  e
extensão  nos limites  conferidos  pelas  instituições  a  que
estejam vinculados.

(...)” (com destaques aqui acrescidos). 
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Já em relação às atribuições da EBSERH, veja-se o
que dispõe a sua lei criadora (Lei nº 12.550/2011):

“Art.  3º  A EBSERH terá  por  finalidade a prestação de
serviços  gratuitos  de  assistência  médico-hospitalar,
ambulatorial  e  de  apoio  diagnóstico  e  terapêutico  à
comunidade,  assim como a  prestação  às  instituições  públicas
federais  de  ensino  ou  instituições  congêneres  de  serviços  de
apoio  ao  ensino,  à  pesquisa  e  à  extensão,  ao  ensino-
aprendizagem  e  à  formação  de  pessoas  no  campo  da  saúde
pública,  observada,  nos  termos  do  art.  207  da  Constituição
Federal, a autonomia universitária.

§  1º  As  atividades  de  prestação  de  serviços  de
assistência à saúde de que trata o caput  estarão inseridas
integral  e  exclusivamente  no  âmbito  do  Sistema  Único  de
Saúde – SUS.

§ 2º No desenvolvimento de suas atividades de assistência
à  saúde,  a  EBSERH  observará  as  orientações  da  Política
Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.

(...)

Art. 4º Compete à EBSERH:

I  –  administrar  unidades  hospitalares,  bem  como
prestar  serviços  de  assistência  médico-hospitalar,
ambulatorial  e  de  apoio  diagnóstico  e  terapêutico  à
comunidade, no âmbito do SUS;

II  – prestar às instituições federais de ensino superior e a
outras  instituições  congêneres  serviços  de  apoio  ao  ensino,  à
pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de
pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que
forem fixadas em seu estatuto social;

III – apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de
instituições  federais  de  ensino  superior  e  de  outras  instituições
congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou
com  outros  aspectos  da  sua  atividade  torne  necessária  essa
cooperação,  em  especial  na  implementação  das  residências
médica,  multiprofissional  e  em área profissional  da  saúde,  nas
especialidades e regiões estratégicas para o SUS;

IV – prestar serviços de apoio à geração do conhecimento
em  pesquisas  básicas,  clínicas  e  aplicadas  nos  hospitais
universitários federais e a outras instituições congêneres;

V –  prestar  serviços de apoio ao processo de gestão
dos hospitais universitários e federais e a outras instituições
congêneres,  com  implementação  de  sistema  de  gestão  único
com geração  de indicadores  quantitativos  e  qualitativos  para  o
estabelecimento de metas; e

VI – exercer outras atividades inerentes às suas finalidades,
nos termos do seu estatuto social.” (negritei)
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Como  se  observa  dos  dispositivos  legais
supratranscritos, os hospitais universitários são integrados ao Sistema Único
de Saúde e sua autonomia administrativa e financeira é preservada e exercida
dentro dos limites da instituição de ensino superior à qual são vinculados, o
mesmo  se  dizendo  em  relação  à  EBSERH,  cujas  atividades  típicas  de
prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade também estão inseridas no
âmbito do SUS, funcionando tal  empresa pública como gestora de diversos
hospitais  públicos,  como  é  o  caso  do  hospital  universitário  vinculado  à
UNIVASF e tratado nos presentes autos.

Nesse  contexto,  diante  da  autonomia  das
universidades públicas federais, como é o caso da UNIVASF, ora recorrida, à
qual está vinculado o Hospital de Urgências e Traumas (HUT), administrado
pela  também  recorrida  EBSERH,  não  faz  sentido  cobrar  solidariedade
obrigacional  de  entes  federativos  autônomos,  no  que  exige  alocação  de
recursos variados, muitas vezes dispêndios extraorçamentários, quando para o
caso já  existe  uma entidade previamente  estabelecida  e  para  a  qual  já  se
reserva  dotação  orçamentária  própria  no  plano  federal,  como é  o  caso  da
UNIVASF, enquanto universidade pública do âmbito da União, que tem no seu
braço operacional, que é o hospital universitário  – antes, gerido pela própria
IES, hoje, pela EBSERH – a forma de prestação direta de serviços em favor da
comunidade que lhe procura para fins de assistência à saúde. 

É nesse sentido que se entende uma passagem da
sentença de primeiro grau,  quando diz que, “exigir  o repasse da União,  do
Estado de Pernambuco e da Bahia e do Município de Petrolina, no cenário do
presente feito,  ao invés de figurar como aplicação da norma constitucional,
configuraria sua violação, porquanto promoveria um tratamento indevido às rés
UNIVASF e  EBSERH, que  se  omitiram no tratamento  de suas obrigações,
consistente  no  serviço  de  neurocirurgia,  embora  devidamente  remuneradas
para tanto”.

Não  por  outro  motivo  os  tribunais  pátrios  vêm
reconhecendo a legitimidade passiva de universidades federais e da EBSERH
em  demandas  voltadas  para  a  garantia  do  direito  à  saúde  a  partir  do
fornecimento de medicamentos ou de tratamento médico-hospitalar, como não
nos deixam mentir os seguintes julgados, inclusive do próprio TRF-5ª Região:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  SISTEMA
ÚNICO  DE  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
DIREITO  FUNDAMENTAL  À  SAÚDE.  DEVER  DO  ESTADO.
ABRANGÊNCIA  DAS  TRÊS  ESFERAS  DA  FEDERAÇÃO.
SOLIDARIEDADE.  LEGITIMIDADE  PASSIVA DA UNIÃO E  DA
UFRN.  ADOÇÃO  DA  TÉCNICA  DA  MOTIVAÇÃO
REFERENCIADA  ("PER  RELATIONEM").  AUSÊNCIA  DE
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
ENTENDIMENTO  DO  STF. 1.  Trata-se  de  apelações  de
sentença  que  conheceu  do  pedido  da  parte  autora,
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condenando os Réus a realizar procedimento cirúrgico no(a)
requerente,  de  embolização  de  aneurisma  cerebral  com
"coils"  e  implante  de  "stent"  intracraniano,  por  ser  ele
portador  de aneurisma cerebral  gigante  da carótida interna
esquerda - acidente vascular cerebral (CID I64). 2. A mais alta
Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que
a motivação referenciada ("per relationem") não constitui negativa
de  prestação  jurisdicional,  tendo-se  por  cumprida  a  exigência
constitucional da fundamentação das decisões judiciais. Adota-se,
portanto, os termos da sentença como razões de decidir. 3. Sobre
a legitimidade passiva "ad causam" da União, a jurisprudência
pátria,  capitaneada  pelo  e.  STJ,  manifesta-se  em uníssono  no
sentido  de  reconhecer  que  a  União,  ao  lado  dos  Estados  e
Municípios, é parte legítima para figurar no pólo passivo em ações
em que se pleiteia o fornecimento de medicamento pelo SUS. 4.
De igual forma, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
é  parte  legítima  para  figurar  no  polo  passivo  da  presente
demanda.  Isso  porque  a  UFRN,  na  qualidade  de  autarquia
federal,  detém  personalidade  jurídica  e,  portanto,  é  quem
deve  representar  em  juízo  o  Hospital  Universitário  Onofre
Lopes  -  HUOL,  unidade  suplementar  daquela  instituição.
Frise-se que a criação da EBSERH - Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares é uma unidade suplementar da UFRN e
teve  por  finalidade  a  prestação  de  serviços  de  saúde  à
população mediante a realização de contrato com instituições
federais de ensino, o que em nada afeta a natureza jurídica do
HUOL. 5. A Carta Constitucional de 1988 estatui, em seu art. 196,
que  a  saúde  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 prestação dos serviços inerentes à saúde, assim
como  o  fornecimento  de  medicamentos  àqueles  que  não  têm
condições  de  adquiri-los  sem  comprometimento  da  sua
subsistência é obrigação do Estado, mediante cada um dos entes
federativos.  Portanto,  nem  os  estados  federados  nem  os
municípios e a União podem se eximir de prestar, solidariamente,
assistência médica àqueles que se mostram carentes de recursos
e  que  recorrem  ao  Sistema  Público  de  Saúde  clamando  por
tratamento. 6. "No caso dos autos, o autor é portador da doença
de Aneurisma Cerebral  Gigante da Carótida Interna Esquerda -
Acidente  Vascular  Cerebral  (CID  I64),  sendo  o  procedimento
cirúrgico indicado pelo médico indispensável  para que não haja
comprometimento da vida do autor,  por  hemorragia cerebral  ou
isquemia."  7.  "[...]  a  parte  autora logrou provar suas alegações
iniciais. Com efeito, a farta documentação acostada aos autos e,
sobretudo,  o  relatório  médico  de  fls.  20/21  demonstram  a
existência da enfermidade e de suas complicações,  bem como
indicam  a  realização  do  procedimento  neurocirúrgico  de
embolização de aneurisma cerebral com coils e implante de stent
intracraniano  como  tratamento  adequado  à  situação  clínica
apresentada pelo autor. Igualmente provada a carência financeira
da parte autora, apta a justificar o vertente pleito. De fato, o autor
é  agricultor,  o  que  já  demonstra  sua  condição  financeira
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desfavorável.".  8. "[...]  reconhecida a necessidade da realização
do  procedimento  e  tendo-se  presente  também  a  carência
econômica do paciente, ora autor, é de se reconhecer a obrigação
dos  entes  federais  réus  em  atender  a  demanda  autoral."
Apelações  desprovidas.” (AC  -  Apelação  Civel  -  0800058-
11.2014.4.05.8404, Desembargador Federal  José Maria  Lucena,
TRF5 - Primeira Turma - grifei.)

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  UFCE,  UNIÃO,
ESTADO  E  MUNICÍPIO.  TRATAMENTO  MÉDICO.  DIREITO  À
VIDA  E  À  SAÚDE.  ART.  196  DA  CF/88.  INQUESTIONÁVEL
DEVER  DO  ESTADO.  AGTR  IMPROVIDO.  1.  A  decisão
agravada,  proferida  nos  autos  da  ação  ordinária  de  origem,
deferiu  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  de  mérito  para
determinar  que a  União,  o  Estado  do  Ceará  e  a  Universidade
Federal do Ceará, no prazo de 15 (quinze) dias, adotem todas as
medidas  administrativas  necessárias  à  realização  do
procedimento  cirúrgico  prescrito  para  a  autora  ou,
alternativamente, mas no mesmo prazo, para que arquem com a
realização do referido procedimento na rede hospitalar privada. 2.
É  parte  legítima  para  figurar  no  pólo  passivo  da  presente
demanda  a  Universidade  Federal  do  Ceará,  na  figura  do
Hospital  Universitário  Walter  Cantídio,  uma  vez  que  a
Instituição  de  Ensino  Superior  à  qual  o  hospital  está
vinculado atua como longa manus do Estado na distribuição
da saúde, o que possibilita a imputação de responsabilidade
em decorrência do não fornecimento de medicamentos e de
procedimentos  de  acompanhamento  médico  compatíveis
com a ideologia constitucional. 3. O Administrador público não
pode  recusar-se  a  fornecer  um  medicamento/tratamento
comprovadamente  indispensável  à  vida  da  agravada,  usando
como argumento a sua excessiva onerosidade, ainda mais sendo
este o seu dever. 4. É obrigação do Estado, no sentido genérico
(União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios),  assegurar  às
pessoas  desprovidas  de  recursos  financeiros  o  acesso  à
medicação  e  tratamentos  necessários  para  a  cura  de  suas
mazelas, em especial,  as mais graves, como acontece no caso
em  tela.  Sendo  o  SUS  composto  pela  União,  Estados  e
Municípios, impõe-se a estes entes a efetivação do tratamento. 5.
Agravo de instrumento improvido.” (AG - Agravo de Instrumento -
0801858-03.2013.4.05.0000,  Desembargador  Federal  Manoel
Erhardt, TRF5 - Primeira Turma - destaquei.)

“CONSTITUCIONAL.  DIREITO  À  SAÚDE.  REALIZAÇÃO
DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS.  NECESSIDADE  COMPROVADA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EM  FAVOR  DA  DPU.
CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O
Supremo  Tribunal  Federal  no  julgamento  do  Tema  793  firmou
entendimento  de  que:  "O  tratamento  médico  adequado  aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto

13



M IN ISTÉRIO  PÚBLICO  FEDER AL

PROCURADORIA  REGION AL  DA  REPÚBLIC A  – 5ª REGIÃO
Processo nº: 0800430-20.2015.4.05.8308 (PJe – AC)

responsabilidade solidária  dos  entes  federados.  O polo  passivo
pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  isoladamente,  ou
conjuntamente."  (RE  855178  RG,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,
julgado  em  05/03/2015,  PROCESSO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015
PUBLIC 16-03-2015).  2.  A  divisão  de  atribuições  e  recursos  é
meramente  interna  e  não  pode  ser  arguida  em  desfavor  do
cidadão, conforme entendimento do STJ acerca do tema. 3. Prevê
o artigo 4º  da Lei  8.080/90 que o Sistema Único de Saúde
(SUS)  é  constituído  do  conjunto  de  ações  e  serviços  de
saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais da Administração direta e indireta e
das  fundações  mantidas  pelo  Poder  Público.  O  Hospital
Universitário da FUB faz parte do SUS, nos termos do artigo
supracitado, e considerando a responsabilidade solidária na
prestação  dos serviços  de saúde,  legítima  a  integração  da
parte  apelante  no  polo  passivo  da  demanda.  Ademais,
entende-se que a apelada dispõe de plenas condições para a
execução  do  procedimento  médico  pleiteado,  devendo  ser
priorizada a realização do tratamento médico na rede pública
de saúde. Entende-se, ainda, que o simples fato de a gestão
do hospital universitário ser de responsabilidade da EBSERH
(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) não afasta, por
si só, a legitimidade passiva da Universidade. 4. No caso, o
autor é portador de doença renal crônica em estágio terminal e
necessitava de procedimentos cirúrgicos para a retirada de pedra
na vesícula e desobstrução do canal da uretra. Os documentos
juntados aos autos comprovam a necessidade dos procedimentos
para  a  realização  de  transplante  renal  e  a  urgência  dos
tratamentos  a  fim  de  evitar  o  agravamento  da  doença.  Assim,
comprovadas  a  hipossuficiência  do  autor  e  a  necessidade  de
realização  dos  procedimentos,  não merece reforma a sentença
neste ponto que garantiu a aquisição de tratamento fundamental à
saúde  da  parte  autora.  5.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  no
julgamento  da  Ag.Reg.  na  Ação  Rescisória  1.937/DF,  Relator
Ministro Gilmar Mendes, por meio de seu Plenário, concluiu pela
possibilidade  de  condenação  da  União  ao  pagamento  de
honorários  de sucumbência em favor  da Defensoria  Pública  da
União após a EC 80/2014, afastando a aplicação do entendimento
constante do enunciado nº 421 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. No caso presente, em razão da baixa complexidade da
matéria, mostra-se razoável a majoração dos honorários para o
valor  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  "pro  rata",  mediante
apreciação  equitativa,  considerando  o  trabalho  realizado  pelo
advogado durante o curso processual e o tempo exigido para o
seu serviço,  inclusive  em grau  recursal.  6.  Apelação  provida  e
remessa  oficial  parcialmente  provida.” (AC  0072337-
50.2013.4.01.3400, JUIZ FEDERAL CAIO CASTAGINE MARINHO
(CONV.),  TRF1 -  QUINTA TURMA,  e-DJF1 06/12/2019  PAG –
grifamos.)
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“CONSTITUCIONAL  DE  ADMINISTRATIVO.  DIREITO  A
SAÚDE.  F:  ORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  UFC  E  DA  UNIÃO.
PRELIMINARES  REJEITADAS.  RESERVA  DO  POSSÍVEL.
CASO  CONCRETO.  SENTENÇA  MANTIDA.  1.  Trata-se  de
remessa oficial e apelação interposta pela UFC - UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ em face  da  sentença  que  confirmou  a
tutela pleiteada e julgou procedente o pedido para determinar as
rés  que  continuem a fornecer  o  medicamento  "Exelon"  6mg à
autora  pelo  tempo que perdurar  a  sua doença  2.  Prefacial  de
ilegitimidade  da  UFC  rechaçada.  "De  acordo  com  a
'jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de
Justiça,  a  universidade  à  qual  o  hospital  está  vinculado
juridicamente tem legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda na qual se pretenda a oferta de medicamentos e
de  acompanhamento  médico,  sobretudo  quando  haja  ato
normativo  do  poder  público  determinando  que  a  unidade
integre o SUS. Do sítio eletrônico do Hospital  Universitário
Walter  Cantídio  (Universidade  Federal  do  Ceará,  à  qual  o
hospital  encontra-se  ligado,  é  parte  legítima  para  estar  no
polo passivo da demanda'. Excerto do parecer do Ministério
Público  Federal". Trecho  da  ementa  do  AGTR  nº  114746,
Primeira  Turma,  Relator  Desembargador  Federal  Francisco
Cavalcanti,  DJE 08.06.2012,  decisão UNANIME.  3.  É dever  do
Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem
a  sua  organização  federativa,  a  responsabilidade  pela
manutenção  da  saúde,  aqui  traduzida  pela  continuidade  no
atendimento  dos  pacientes  idosos  portadores  de  acidentes
vasculares  isquêmicos  e  pelo  fornecimento  de  medicamento
essencial ao tratamento. Portanto, a União é parte legítima para
figurar na lide, consoante já pacificado na jurisprudência do STJ.
Preliminar de ilegitimidade da União rejeitada. (...) 11. Apelações
e remessa necessária  improvidas.” (APELREEX 27704,  TRF 5ª
Região, Rel. Des. Fed, Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, DJE
- Data::04/07/2013 – Página::231 - negritei)

Dessa maneira, a reforma do acórdão ora recorrido,
com a confirmação da condenação exarada na sentença de primeiro grau no
sentido  de  imputar  às  entidades  ora  recorridas  a  obrigação  de  custear  o
pagamento  das  despesas  médico-hospitalares  decorrentes  do procedimento
realizado em favor da paciente Raimunda Varjão dos Santos, faz-se de rigor,
tudo isso como forma de guardar observância ao direito social relacionado à
saúde, conforme determinação do art.  6º  e do art.  196 da Carta Magna de
1988,  bem assim do art.  2º,  da Lei  nº  8.080/90.  Segundo dispõe o “caput”
desse  último  dispositivo  legal:  “A  saúde  é  um  direito  fundamental  do  ser
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”. A  partir  dessa  concepção,  bem  se  vê  que  a  Constituição  e  a
legislação  infraconstitucional  trataram  tal  questão  de  modo  inédito,  sendo
uníssono  na  doutrina  que  o  direito  à  saúde  possui  status de  direito
fundamental, razão suficiente para lhe emprestar plena efetividade.
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Sob  outra  ótica,  no  caso  em  tela,  é  possível  até
abrir  uma  discussão  paralela  relacionada  a  uma  hipótese  de  omissão  na
prestação de serviços hospitalares, na medida em que a discussão diz respeito
à necessidade de se definir  e  condenar os responsáveis  em arcar  com os
custos  médico-hospitalares  decorrentes  da  realização  de  procedimento
cirúrgico de embolização de aneurisma de paciente internada,  à  época dos
fatos, no Hospital de Urgências e Traumas (HUT), pertencente à UNIVASF e,
agora, administrado pela EBSERH, ora recorridas.

Isso, em certo aspecto, reclama uma solução à luz
da teoria do alcance dos deveres e cometimentos estatais, no que encontra
uma liturgia própria no artigo 43 do Código Civil1, aqui também entendido como
violado,  que prevê a responsabilidade objetiva  do Estado de reparar  danos
causados por seus agentes públicos ou prestadores de serviços públicos no
exercício de suas funções, na medida em que o hospital público-universitário,
ao  ser  acionado por  uma usuária,  teria  a  obrigação  de  prestar  um serviço
adequado e de forma indistintamente considerada, sobretudo em termos de
assistência à saúde, enquanto direito fundamental do indivíduo (art. 2º da Lei nº
8.080/90).

Desta feita, ao centrar a análise da controvérsia em
questão no aspecto da responsabilidade solidária dos entes federativos, como
se fosse o caso de tratar a presente hipótese como uma daquelas demandas
recorrentes  de  fornecimento  de  medicamentos  ou  mesmo  de  suplementos
alimentares e de órteses e próteses,  deixou o acórdão ora recorrido de se
debruçar sobre o inteiro alcance da questão, no que reclama igualmente uma
análise à luz da responsabilização civil do Estado (“lato sensu”), ainda que com
a  particularidade  de  se  tratar  de  uma  hipótese  omissiva,  para  a  qual
jurisprudência e doutrina reservam peculiaridades, em termos de prova, o que,
no  caso dos autos,  não teria  influência,  uma vez  que  superada a  fase de
instrução processual, em juízo. 

Ora,  in  casu,  é  incontroverso  que  o  hospital
universitário ora recorrido e a empresa pública que o administra foram omissos
no seu dever de prestar o serviço público pertencente ao seu rol de atribuições,
assim  entendido  o  procedimento  de  neurocirurgia  do  qual  necessitava  a
paciente Raimunda Varjão dos Santos, daí por que não há como prosperar a
conclusão estampada no voto condutor do acórdão ora recorrido no sentido de
que “é irrelevante o fato de a paciente estar internada, à época dos fatos, em
hospital  pertencente  à  UNIVASF,  administrado  pela  EBSERH,  para  fins  de
responsabilização  pelo tratamento  necessário  à manutenção de sua saúde,
com previsão pelo SUS”, pois a falta de prestação do serviço essencial pela
referida  unidade  de  saúde  pública  evidencia,  isso  sim,  a  necessidade  de
responsabilização das instituições às quais se encontra vinculado, que vêm a
ser justamente a UNIVASF e EBSERH, nos termos do art. 43 do CC.  

1 Código Civil, Art. 43: As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por
atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo
contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 
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Para  completar,  a  legitimidade  das  ora  recorridas
fica ainda mais evidente quando se leva em consideração que a legislação do
SUS (Lei nº 8.080/90) é clara ao prever, em seu art. 24, “caput”, que “Quando
as  suas  disponibilidades  forem  insuficientes  para  garantir  a  cobertura
assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”. 

Certo,  não se desconhece que,  no caso presente,
havia outros hospitais públicos no Estado que eram habilitados para realizar o
procedimento cirúrgico na paciente em questão.  Todavia, aqui  não se pode
deixar de levar em conta a particularidade da situação dos autos, em que a
urgência  e  a gravidade da situação,  atestadas pelo  médico  que atendeu a
paciente,  impediam o deslocamento  dela  para  outro  hospital  mais  distante,
sobretudo diante da informação de que seria possível  realizar  a cirurgia  no
Hospital  Neurocardio/CDI, localizado no mesmo município do HUT. É nesse
contexto, pois, que se entende aqui ser aplicável o disposto no já mencionado
art. 24 da Lei nº 8.080/90, vez que, diante da impossibilidade de o hospital
universitário em questão realizar o procedimento cirúrgico e tendo em vista a
gravidade e urgência do quadro clínico da paciente, a impedir o deslocamento
para  outra  cidade  para  ser  atendida  em  um  hospital  público  que  tinha
condições de realizar a cirurgia, seria o caso de recorrer mesmo aos serviços
prestados pela iniciativa privada.

Frise-se, quanto a essa questão, que, ao contrário
do que consignou o tribunal a quo, no voto idealizador do acórdão proferido em
sede de embargos de declaração, não se está aqui a sacramentar a ideia de
que, diante da impossibilidade de o hospital universitário prestar o serviço de
saúde  em questão,  “…  a  população  local  passa  a  ter  direito  subjetivo  de
realizar o procedimento no Hospital privado mais próximo, transferindo-se ao
Hospital Universitário a responsabilidade de ressarcir os valores despendidos”.
É de se dizer isso porquanto a determinação de realização do procedimento
médico em hospital  particular  deveu-se,  in  casu,  à gravidade do quadro de
saúde da paciente, o que conduziu à realização da cirurgia no hospital mais
próximo (da rede privada),  tratando-se de alternativa, diga-se de passagem,
autorizada pela legislação regente da matéria, como visto acima.

Dessa maneira,  a  impossibilidade momentânea de
prestação  do  serviço  de  saúde  por  parte  do  hospital  universitário  ora  em
questão não deve conduzir automaticamente à conclusão de que “o paciente
deve ser transferido para a Unidade pública mais próxima, capaz de prestar a
assistência médica adequada, como ocorre diuturnamente em toda a rede do
SUS”,  tal  como  estabeleceu  o  mesmo  voto  condutor  do  acórdão  dos
aclaratórios, sendo imperioso, isso sim, que a unidade de saúde, através das
instituições por ela responsáveis,  atenda a necessidade da pessoa enferma
dentro  da alternativa  legal  que melhor  garanta  o  seu direito  fundamental  à
saúde, nem que, para tanto, seja necessário recorrer à iniciativa privada, com
posterior ressarcimento dos custos do procedimento ali realizado, exatamente
como se pretendeu nos presentes autos.
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Portanto,  se  é  a  própria  legislação  do  SUS  que
prevê a possibilidade de o referido sistema recorrer à iniciativa privada em caso
de  impossibilidade  de  garantir  a  cobertura  assistencial  à  população  de
determinada  área,  isso  só  ratifica  a  responsabilidade  da  UNIVASF  e  da
EBSERH para o custeio do procedimento cirúrgico tratado nos presentes autos,
tornando  cristalina  a  legitimidade  de  ambas  para  suportarem  a  obrigação
pretendida com a presente demanda. 

Por outro lado, há mais um senão no  decisum ora
recorrido, pois, a se permitir excluir de responsabilidade os únicos legitimados
que ainda restavam no polo passivo  da lide,  quais sejam, a UNIVASF e a
EBSERH, isso acabou por esvaziar a prestação jurisdicional, em nítida afronta
ao art. 3º, do Código de Processo Civil, na medida em que já houve a efetiva
realização do procedimento cirúrgico na paciente em hospital particular local,
em  cumprimento,  aliás,  a  uma  determinação  judicial  –  correta,  diga-se  de
passagem, frente à necessidade que o caso reclamava, à época, com risco de
morte iminente –,  de modo que,  caso mantida a lógica de julgamento aqui
contestada,  a  conclusão  daí  advinda  seria  a  exclusão  de  toda  e  qualquer
responsabilidade em arcar com o pagamento das despesas do procedimento
realizado,  com possibilidade  de  prejuízo  não  só  para  a  paciente,  caso,  no
futuro, tenha de responder por alguma ação regressiva, como para o próprio
nosocômio particular que foi ali acionado em caráter de urgência. 

Portanto,  a  lógica  do  raciocínio  aqui  desenvolvido
repousa  na  necessidade  de  permanência  de  alguma  responsabilização
direcionada à esfera dos legitimados passivos, já que, a esta altura, quando já
excluídos definitivamente os entes federativos propriamente ditos da relação
processual  –  uma vez  que já  houve  o  trânsito  em julgado  dessa  parte  da
decisão –, seria contraproducente e até mesmo sem sentido deixar prevalecer
uma hipótese obrigacional que já se exauriu, no mundo fático, e para o qual
unicamente  se  reclama  um  correspondente  à  altura  da  imputação  pela
liquidação  financeira  dos serviços  de  prestação  de  saúde  já  realizados  em
favor  de  uma  paciente  que  sabidamente  era  disso  merecedora,  em  nome
mesmo  dos  mais  legítimos  compromissos  que  a  todos  alcança,  dentro  da
liturgia do SUS – e não seria diferente com D. Raimunda Varjão dos Santos. 

É nesse sentido que o acórdão combatido, ao excluir
a legitimação passiva dos ora recorridos, acabou por não levar em conta que,
assim  o  fazendo,  realizou,  ainda  que  de  forma  indesejada,  uma  prestação
jurisdicional que deixou a desejar, na medida em que criou um abismo entre a
obrigação em arcar  com o ônus financeiro  decorrente  de um procedimento
médico-cirúrgico que, certamente, tem o seu considerável custo, quando frente
a um legitimado que seja – dentre tantos passíveis de escolha do polo passivo
–, a ponto de responder por tal encargo financeiro. 
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Não se perca de vista, a propósito dessa questão,
que ao Poder  Judiciário  está  entregue a  tarefa  de materializar  o  direito  ou
jurisdição  [como  é  próprio  da  expressão  latina  jurisdictio,  entendido  pela
conjugação dos termos jus (direito) e  dicere (dizer)], sabendo-se que assim o
fazendo nada mais cumprirá senão o aludido princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional.

Sendo assim, por todos os motivos aqui enfocados,
não nos resta outra opção senão concluir que, no caso presente, deve o r.
acórdão  ser  reformado,  com  o  consequente  reconhecimento  da  ofensa  à
legislação  federal,  conforme  ficou  aqui  demonstrado,  sendo  preferível
prestigiar  os  termos  da  sentença  de  primeiro  grau,  ao  julgar  parcialmente
procedente a ação civil  pública em questão, para condenar a UNIVASF e a
EBSERH,  ora  recorridas,  ao  pagamento  das  despesas  médico-hospitalares
decorrentes do procedimento realizado em favor da paciente Raimunda Varjão
dos Santos, nos termos determinados em sede de tutela antecipada.

IV. Conclusão

Dito isto,  aposta o Ministério Público Federal,  pela
força  dos  argumentos  acima  elencados,  no  conhecimento  e  provimento  do
presente  recurso,  com  plena  satisfação  do  melhor  Direito  e  da  sempre
benfazeja noção de Justiça.

Recife, 11 de fevereiro de 2020.

           FRANCISCO CHAVES DOS ANJOS NETO
           Procurador Regional da República
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