
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DA

COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU.

APELANTE: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA.

RELATOR CONVOCADO: JUIZ SUBSTITUTO EM 2º GRAU ROGÉRIO RIBAS.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE

SEGURANÇA  COM   PEDIDO   LIMINAR.   FORNECIMENTO   DE

DIETA ENTERAL INDUSTRIALIZADA. PACIENTE PORTADOR

DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMÁTICA E LESÃO

AXONAL  DIFUSA,   APRESENTANDO  DIFICULDADES  DE

DEGLUTIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1.  ARTIGO   196   DA  CONSTITUIÇÃO   FEDERAL.   DIREITO   À

VIDA  E  À  SAÚDE.  DOCUMENTOS  MÉDICOS  QUE

COMPROVAM A IMPRESCINDIBILIDADE DA ALIMENTAÇÃO

ESPECIAL.   DEVER   DO   MUNICÍPIO   NA   EXECUÇÃO   DE

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. INTELIGÊNCIA

DO ARTIGO 18, IV, “C”, DA LEI 8080/90.  2.  MULTA DIÁRIA

FIXADA  DE  ACORDO  COM  OS  PRINCÍPIOS  DA

RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  VALOR

MANTIDO.  CONFIRMAÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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EGRÉGIA QUINTA CÂMARA CÍVEL

1 – RELATÓRIO:

O Ministério Público do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e

constitucionais, agindo na tutela do interesse indisponível de XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX,   impetrou  Mandado   de   Segurança   com   pedido   liminar  em   face   do

Secretário Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu, XXXXXXXXXXXXXX,  alegando, em

suma,   que   o   substituído   foi   diagnosticado   com   “Hemorragia   Subaracnoidea

Traumática” e  “Lesão Axonal  Difusa”  (LAD), ambas decorrentes de “Traumatismo

Cranioencefálico”,   apresentando   dificuldades   motoras   e   cognitivas,   além   de

dificuldade de deglutição. Por esses motivos, relatou que o paciente necessita de

tratamento adequado, com dieta enteral industrializada, a fim de restabelecer seu

estado nutricional. Requereu, então: “a) seja concedida a medida liminar, tendo em

vista   a   gravidade   e   urgência   do   caso,   determinando   à   autoridade   acoimada   de

coatora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, que disponibilize de forma gratuita a XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a dieta enteral industrializada descrita na

prescrição   nutricional;  b) seja,   ao   final,   concedida   em   definitivo   a   ordem   de

segurança,   com   o   julgamento   procedente   do   presente   pedido   nos   moldes

anteriormente   expostos,   com   a   condenação   do   município   de   Foz   do   Iguaçu   à

obrigação de fazer consistente em dispensar de forma gratuita e livre de quaisquer

ônus ao substituído”.

O juízo singular deferiu o pedido liminar, para o fim exclusivo de ordenar que

o impetrado assegure ao substituído o fornecimento do suplemento indicado na inicial,

mediante   a   apresentação   de   receituário,   enquanto   perdurar   o   tratamento   e   na

quantidade indicada, conforme atestado nutricional, no prazo de 10 (dez) dias, sob

pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mov. 6.1).
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Nesse passo, a autoridade impetrada prestou informações, impugnando o

valor atribuído à causa e levantando preliminar de incompetência do juízo. No mérito,

argumentou que o Sistema Único de Saúde não possui programa de fornecimento de

fórmulas   alimentares   de   dietas,   suplementos   e  fórmulas   industrializadas,   e   ainda

sugeriu que o fornecimento do suplemento não deve estar vinculado a alguma marca

específica, de modo a adquirir o de menor custo dentro da prescrição nutricional.

Requereu, portanto, a denegação da segurança (mov. 23.1).

Em   seguida,   o   Ministério   Público   ratificou   a   tese   inaugural   e,   ao   final,

requereu a concessão em definitivo da segurança (mov. 27.1).

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau julgou a demanda procedente,

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o

feito, com resolução de mérito, confirmando a liminar e concedendo a segurança em

caráter definitivo (mov. 30.1).

Irresignado,  o  Município  de Foz  do  Iguaçu  interpôs  recurso  de  apelação,

tendo   como   razões   para   reforma   da   sentença   os   seguintes   pontos: a) seja

reconhecida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a

consequente   remessa   dos   autos   para   a   Justiça   Federal;  b) subsidiariamente,

redirecionado o cumprimento para o Estado do Paraná; c) em caráter subsidiário aos

itens anteriores, seja fixado no título executivo o direito de ressarcimento do ente

municipal,   com   a   proporcional   redistribuição   do   ônus   da   sucumbência.   Por   fim,

requereu o acolhimento do pleito de redução do valor da causa e da exclusão da

multa cominada (mov. 37.1).

Ato   contínuo,   o   Ministério   Público   do   Estado   do   Paraná   apresentou

contrarrazões de apelação (mov. 42.1).
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Os   autos   foram   remetidos   ao   Egrégio   Tribunal   de   Justiça   do   Estado   do

Paraná,   sendo   distribuídos   à   Colenda   5ª   Câmara   Cível   para   fins   de   remessa

necessária e apreciação do recurso de apelação interposto. 

Em   atenção   ao   despacho   de   mov.   8.1,   o   feito   foi   encaminhado   a   esta

Procuradoria de Justiça Cível.

É, em resumo, o relatório. Passa-se à manifestação.

2 -  FUNDAMENTAÇÃO:

Observa-se,   ainda,   que   o   recurso   interposto   encontra-se   revestido   dos

requisitos   intrínsecos   (cabimento,   legitimidade   para   recorrer,   interesse   recursal,

inexistência   de   fato   impeditivo   ou   extintivo   do   poder   de   recorrer)   e   extrínsecos

(tempestividade, preparo e regularidade formal), razão pela qual deve ser conhecido. 

O presente feito submete-se à compulsória remessa nos termos do artigo 14,

§1º, da Lei nº 12.016/2009.

2.1 - DO VALOR DA CAUSA

           O Município de Foz do Iguaçu asseverou que o valor atribuído à causa estaria

equivocado,   sob   o   argumento   de   que  “se   utiliza   de   parâmetro   que   não   encontra

guarida no ordenamento processual civil para os fins desta demanda”.

            Não lhe assiste razão.

A  alimentação  especial  pleiteada  na petição inicial é de  uso contínuo,  por

tempo indeterminado, conforme prescrição médica. 
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Deste   modo,   é   importante   frisar   que   a   demanda   versa   sobre   direito   de

inestimável proveito econômico, visto que o objetivo da demanda é a manutenção da

saúde e da vida digna do paciente, motivo pelo qual o montante atribuído à causa se

refere ao custo médio anual da alimentação especial demandada pelo substituído.

Assim, não há que se falar em inadequação do valor da causa em relação à

pretensão realizada na demanda.

2.2 -  DO FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR

Primeiramente,   é   de   se   esclarecer   que,   nos   termos   do   art.   5°,   LXIX,   da

Constituição Federal, conceder-se-á Mandado de Segurança para “proteger direito

líquido   e   certo,   não   amparado   por   habeas   corpus   ou   habeas   data,   quando   o

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Afirmam Ingo Wolfang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero que:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser provado em juízo mediante prova pré-

constituída – mais especificamente, mediante prova documental. Daí a razão pela

qual   corretamente   se   aponta   o   mandado   de   segurança   como   espécie   de

‘procedimento documental’. A caracterização do direito líquido e certo obedece à

especial   condição   da   alegação   de   fato   no   processo,   cuja   veracidade   pode   ser

idoneamente aferida mediante prova documental pré-constituída”.

O   direito   à   saúde,   garantido   pelo   artigo   196   da   Constituição   Federal,   é

indispensável e de aplicação imediata, assim, é dever e obrigação do Estado adotar

instrumentos   necessários   às   ações   e   serviços   para   promoção,   proteção   e

recuperação da saúde. 
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Nesse   contexto,   a   saúde   é   um   direito   fundamental   inerente   à   pessoa   e

indissociável do direito à vida. 

Desse modo, é cediço que cabe ao Poder Público, em todas as esferas, zelar

pela saúde.

Assim, no caso em testilha, o presente mandamus é a via adequada ao caso

eis que constitui garantia fundamental para a proteção de direito líquido e certo,

demonstrável de plano por prova pré-constituída.

          

Noticiam   os   autos   que   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  nascido   em

01/10/1998, foi vítima de queda de plano elevado de uma altura de 5 (cinco) metros, o

que resultou em “Hemorragia Subaracnoidea Traumática” e “Lesão Axonal Difusa”

(LAD), tendo sido ambas acarretadas pelo “Traumatismo Cranioencefálico” (TCE).  Na

data do ajuizamento da demanda, o substituído encontrava-se acamado devido as

inúmeras sequelas motoras e cognitivas, conforme declaração assinada pelo Médico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (mov.

1.8), bem como dificuldades para ingestão de alimentos (engasgo), inclusive com

episódios de broncoaspiração, tornando-se dependente de alimentação via sonda

nasoenteral, necessitando, portanto, de assistência em todas as suas atividades de

autocuidado para a vida diária.

De acordo com os documentos acostados ao caderno processual, o substituído

necessita   de   dieta   enteral   industrializada   para   que   receba   de   forma   completa   e

adequada   níveis   de   calorias   e   nutrientes   essenciais   para   a   manutenção   e

recuperação de seu estado nutricional, conforme prescrito pela Nutricionista XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (mov. 1.6). Extrai-se, no mesmo sentido, a declaração da

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a qual relatou que XXXX já realizou

a   dieta   artesanal   (manipulada   em   casa),   porém   apresentou   emagrecimento   e

6



dificuldades   de   ganho   de   massa   magra,   motivo   pelo   qual   se   faz   necessária   a

associação com dieta enteral industrializada, de modo a manter o adequado aporte

nutricional, principalmente por se tratar de paciente intolerante à lactose (mov. 1.4).

Os documentos médicos comprovam que a alimentação especial pleiteada é

necessária para o tratamento da moléstia que acomete o substituído, porquanto as

nutricionistas que o acompanharam, por certo, estão aptas para avaliar a eficiência do

tratamento, pelo que a documentação clínica acostada aos autos é prova assaz da

doença e do seu tratamento.

A   alimentação   especial   foi   prescrita   por   profissionais   da   área   médica,

devidamente habilitadas e qualificadas, as quais acompanham o quadro clínico do

paciente e, por essa razão, possuem condições de indicar o tratamento que entendem

mais adequado.

A propósito:

DIREITO   CONSTITUCIONAL.   MEDICAMENTO.   ESCLEROSE   SISTÊMICA

COM  COMPROMETIMENTO  ESOFÁGICO.  BOSENTANA  (125MG)  (R$

4.000,00, A CAIXA). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DA

MEDICAÇÃO  COMPROVADA POR DECLARAÇÃO  MÉDICA. INOBSERVÂN-

CIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS. IRRELEVÂNCIA. a) O direito à saúde, de

aplicação imediata e eficácia plena, deve ser implementado pelo Estado (União,

Estados e Municípios), desde que comprovada a doença e a necessidade de tra-

tamento específico, mediante atestado subscrito por profissional médico especi-

alista na área. b) A prescrição específica do tratamento postulado foi feita

por profissional habilitado,  responsável  pelo tratamento do paciente, e,

portanto, por quem tem as melhores condições de averiguar as reais ne-

cessidades dele. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA PAR-

CIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO.
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(Apelação Cível e Reexame nº. 1511110-9, Relator Desembargador Leonel Cu-

nha, julgada em 19.04.2016, destacou-se).

Ainda, foi demonstrado pelo termo de declaração assinado por sua esposa,

Sra. Samanta de Oliveira (mov. 1.3), ser o paciente hipossuficiente financeiramente,

tendo em vista que está sendo assistido pelo Ministério Público, concluindo-se, por-

tanto, que a renda familiar não é suficiente para arcar com o tratamento prescrito sem

prejudicar o sustento da família.

   

           Verifica-se que, a fim de garantir a plena observância do direito constitucional à

saúde, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 18, inciso IV, alínea “c”, disciplinou sobre a

direção Municipal do Sistema de Saúde (SUS), a quem compete executar serviços de

alimentação e nutrição, in verbis:

 “Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

IV - executar serviços: c) de alimentação e nutrição; ”.

Diante da questão sub judice, verifica-se que foi violado o direito estampado no

artigo   196   da   Constituição   Federal,   bem   assim   no   artigo   167   da   Constituição

Estadual, uma vez que restou suficientemente clara a omissão do requerido, tendo

em vista as informações acostadas aos autos.

Posta a questão nestes termos, contata-se que a Administração Pública, ao

negar assistência à saúde de cidadão necessitado, viola direito estampado no artigo

196,  da Lex Fundamentalis,  bem assim no  artigo  167, da  Constituição  Estadual.

Nesse contexto,  o direito fundamental à saúde do paciente deve prevalecer sobre

disposições burocráticas que impossibilitem o direito à disponibilização do tratamento

médico pleiteado.
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Inadmissível   que   o   Estado   Democrático   de   Direito   –   vocacionado   à

distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais – se recuse a

fornecer  dieta especial a indivíduo enfermo. A saúde é direito público subjetivo que

guarda íntima ligação com a dignidade humana, valor nuclear da ordem constitucional

instaurada em 1988 e que preluz sobre todo o ordenamento jurídico, impondo, assim,

ao Estado e aos particulares o respeito irrestrito ao indivíduo.

Frisa-se   que   não   se   trata   de   conferir   equivocada   interpretação   aos

supracitados dispositivos constitucionais, mas sim dar plena eficácia a um direito

tutelado pela Carta Magna, o qual – justamente por ser indisponível – requer a mais

ampla proteção.

O ilustre ex-Ministro José Augusto Delgado, que integrou o colendo Superior

Tribunal de Justiça, ao apreciar hipótese similar, na qual figurou como Relator, foi

preciso   ao   consignar   que   o   “Estado,   ao   negar   a   proteção   perseguida   nas

circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde,

humilha a cidadania, descumpre o seu dever constitucional e ostenta prática violenta

de atentado à dignidade humana e à vida. É totalitário e insensível “(RMS 23184/RS,

1ª Turma, DJU de 19.03.2007, página 285).

Em casos semelhantes, destaca-se o entendimento desse Egrégio Tribunal

de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

FORNECIMENTO  DIETA  ENTERAL  INDUSTRIALIZADA.  PACIENTE

PORTADORA   DE   DEMÊNCIA   DE   ALZHEIMER   E   DEMÊNCIA   VASCULAR.

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE  DA INCLUSÃO

DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA OU DO DIRECIONAMENTO

DA  OBRIGAÇÃO  EM  FACE  DO  ESTADO. REQUISITOS  PARA  O
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FORNECIMENTO. PREENCHIMENTO. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E

CIRCUNSTANCIADO   SOBRE   A   IMPRESCINDIBILIDADE   E   AUSÊNCIA   DE

OUTRA  DIETA  SIMILAR  FORNECIDA  PELO  SUS,  INCAPACIDADE

FINANCEIRA   E   EXISTÊNCIA   DE   REGISTRO   NA   ANVISA.     RECURSO

DESPROVIDO   E   SENTENÇA   CONFIRMADA   EM   REMESSA   NECESSÁRIA.

(TJPR   -   4ª   C.Cível   -   0020837-04.2019.8.16.0030   -   Foz   do   Iguaçu   -     Rel.:

DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA -  J. 11.05.2021) – destaquei.

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO  –  MANDADO  DE

SEGURANÇA  –  FORNECIMENTO  MENSAL  DE  DIETA  ENTERAL

INDUSTRIALIZADA (DIBEN  1.0)  –  IDOSO  COM  DIFICULDADE  DE

DEGLUTIÇÃO   APÓS   TRÊS   ACIDENTES   VASCULARES   CEREBRAIS   –

FÓRMULA ALIMENTAR NÃO INCLUSA NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO

SUS (SIGTAP E RENAME 2020) – FEITO QUE DEVERIA SER REMETIDO À

JUSTIÇA FEDERAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIDADE NA INTERPRETAÇÃO

DO NOVO TEMA Nº 793 – ANTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APENAS

QUANTO   À   MULTA   DIÁRIA,  COMPETÊNCIA   DA   JUSTIÇA   ESTADUAL

MANTIDA   –   DIREITO   À   SAÚDE   CONSTITUCIONALMENTE   PREVISTO   –

DEVER DO MUNICÍPIO EM ASSEGURAR O DIREITO À SAÚDE E À VIDA –

IMPRESCINDIBILIDADE   DO   INSUMO  –   HIPOSSUFICIÊNCIA   FINANCEIRA

DO PACIENTE [...]

(TJPR   -   5ª   C.Cível   -   0005427-66.2020.8.16.0030   -   Foz   do   Iguaçu   -     Rel.:

DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA -  J. 19.04.2021) – suprimi e

destaquei.

Destaca-se,   ainda,   que   as   alegações   relativas   à   ausência   de   previsão

orçamentária e insuficiência de recursos (reserva do possível) não podem impedir a

realização de direito fundamental.

Neste sentido:
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AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DIABETES -FORNECIMENTO DE

INSULINAS "LANTUS" e "HUMALOG" - MEDICAMENTOS MAIS EFICAZES DO

QUE AQUELE QUE CONSTA DA LISTA PADRONIZADA DO SUS - DEVER DO

ESTADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E COMPROMETIMENTO

DO ORÇAMENTO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA. I. O Estado é responsável pela

garantia da saúde daquele que não tem condições de provê-la por seus próprios

meios. A existência de lista padronizada de medicamentos perante o Ministério

da   Saúde   não   inibe   o   Estado   de   fornecer   medicamento   considerado   mais

eficiente à garantia da saúde da paciente. 2. A alegada falta de recursos para

o cumprimento das decisões judiciais similares e a suposta violação aos

princípios   da   isonomia,   legalidade   e   separação   dos   poderes   não

convencem, pois o orçamento permite contingenciamento de verbas para

necessidades   supervenientes   e   de   atendimento   inadiável,   afastando   o

argumento  da  requerida  no  que  tange  à  violação  das  normas

constitucionais  referidas. RECURSO  IMPROVIDO (TJ-SP  -  APL:

994092621037 SP , Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 22/11/2010,

5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/12/2010, negritou-se).

A propósito, o Enunciado nº 29 das Câmaras de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Paraná preconiza que o direito à vida prevalece sobre a teoria da reserva

do possível:

A teoria da reserva do possível não prevalece em relação ao direito à vida,

à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, não constituindo

óbice   para   que   o   Poder   Judiciário   determine   ao   ente   político   o

fornecimento gratuito de medicamentos. 
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2.3 -  DA MULTA DIÁRIA

Deve ser ressaltado que a multa pecuniária diária tem caráter coercitivo e

discricionário, visando convencer o demandado a adimplir a obrigação, sendo que o

respectivo quantum fixado a título de multa diária será suportado pelo sujeito passivo

em   caso   de   desobediência   da   ordem,   objetivando   assim   vencer   a   possível

recalcitrância.

No tocante à fixação de multa diária, o artigo 537 do Código de Processo Civil

autoriza sua fixação de ofício como forma de garantir a efetividade das decisões

judiciais, in verbis:

"Art. 537. A multa  independe de requerimento  da parte e poderá ser

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,

ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a

obrigação   e   que   se   determine   prazo   razoável   para   cumprimento   do

preceito."

Nesse sentido, é perfeitamente possível a fixação de multa diária, ainda que

contra a Fazenda Pública. 

         O pleito de exclusão ou minoração do valor fixado a título de multa cominatória

não deve ser acolhido, vez que a referida multa tem por escopo o cumprimento da

ordem judicial e observou os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Além   disso,   ressalta-se   que  não   existem   justificativas   para   a   exclusão   da

referida multa, uma vez que o paciente necessita da dieta especial indicada para que
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receba de forma completa e adequada níveis de calorias e nutrientes essenciais para

a sua sobrevivência e vida digna, e o atraso por parte da municipalidade prejudicará

em muito o beneficiário.

            Em casos semelhantes, é a jurisprudência desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO.   MANDADO   DE   SEGURANÇA.   FORNECIMENTO   DE

SUBSTITUTIVO  ALIMENTAR  A  MENOR  DIAGNOSTICADO  COM

INTOLERÂNCIA  À  PROTEÍNA  EXISTENTE  NO  LEITE  BOVINO.

DEMONSTRAÇÃO  MÉDICA  DA  NECESSIDADE  DO  INSUMO  À

MANUTENÇÃO   DA   VIDA   DO   MENOR.   DEMONSTRAÇÃO   DO   ELEVADO

CUSTO DO SUBSTITUTIVO. COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA

DE   ARCAR   COM   O   CUSTEIO   DA   ALIMENTAÇÃO   ESPECIAL.   RENDA

FAMILIAR   INFERIOR   AO   MONTANTE   NECESSÁRIO   PARA   O   CUSTEIO

MENSAL DO TRATAMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO POR PARTE

DO PODER PÚBLICO.  CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO  E CERTO

VIOLADO NECESSÁRIO À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. INOPONIBILIDADE DA RESERVA DO

POSSÍVEL   OU   DO   PRINCÍPIO   DA   LEGALIDADE   ESTRITA.   SEGURANÇA

ADEQUADAMENTE  CONCEDIDA.  MULTA  COERCITIVA

PROPORCIONALMENTE FIXADA. VALOR RAZOÁVEL CONSIDERANDO AS

CIRCUNSTÂNCIAS   DA   LIDE. RECURSO   DE   APELAÇÃO   CONHECIDO   E

NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPR - 4ª C.Cível - 0003105-47.2019.8.16.0147 - Rio Branco do Sul -   Rel.:

Desembargadora   Astrid   Maranhão   de   Carvalho   Ruthes   -    J.   06.07.2020,

destacou-se).

Por tais fundamentos, o desprovimento do recurso de apelação é medida que

se impõe, devendo a multa diária ser mantida na quantia de R$3.000,00 (três mil

reais), nos moldes da r. decisão de origem e fundamentação supra.
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Conforme bem exposto pelo Ministério Público do Paraná nas contrarrazões ao

apelo (mov. 42.1):

“Portanto, considerando as peculiaridades acima descritas, em prol da efetividade do

cumprimento da decisão emanada pelo Juízo a quo, a multa diária cominatória deve

permanecer   em   seu   patamar   estipulado   pelo   magistrado,   pois,   repita-se,   o   que

interessa   à  Justiça   não   é   a   aplicação   da   multa   em   si,   mas  o  cumprimento  da

obrigação imposta e, por conseguinte, a efetividade do provimento jurisdicional.”

3 – CONCLUSÃO:

Do   exposto,   manifesta-se   o   MINISTÉRIO   PÚBLICO   DO   ESTADO   DO

PARANÁ, por seu Procurador de Justiça, pelo conhecimento e desprovimento do

recurso de apelação, confirmando-se a sentença, inclusive em compulsória remessa.

Curitiba, 8 de junho de 2021.

MARCO ANTÔNIO CORRÊA DE SÁ

Procurador de Justiça
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