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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº XXXXXXXXXXXXXXXX, da 1ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarapuava, em que é  o MINISTÉRIO PÚBLICO DOAutor

ESTADO DO PARANÁ e  o ESTADO DO PARANÁ.Réu

 

 

I – RELATÓRIO:

 



Trata-se  de  reexame  necessário  da  sentença  de  mov.  43.1,  proferida  em  sede  de  Ação  Civil  Pública

ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em favor de XXXXXXXXXXXXXXXXX, visando o

fornecimento de tratamento médico.

 

Na inicial, o autor narrou que XXXXXXXXXXXXX se encontrava acometido de fratura na clavícula com

fragmentos  subcutâneos  e  provável  fratura  de  escápula  e  dissociação  escápula  torácica  (CID  S42.0),

motivo pelo qual foi inserido na Central Estadual de Leitos em 21/04/2019, a fim de obter vaga em leio de

maior complexidade; que, caso não ocorra a remoção para a realização do tratamento especializado de que

necessita, o substituído corre risco de ter complicações em seu estado de saúde e de sofrer de impotência

funcional permanente; que após diversas tentativas frustradas de transferência do paciente para um leito de

maior complexidade,  não restou alternativa, senão buscar o Poder Judiciário.

 

Pugnou pela procedência do pedido, a fim de impor ao réu a obrigação de fazer consistente em fornecer,

por tempo indeterminado, e a critério do médico, leito e tratamento médico adequado e especializado ao

enfermo.

 

 para o fim de determinarPor meio da decisão de mov. 7.1, o Magistrado singular deferiu o pedido liminar

que o réu, por meio da Central de Leitos, providenciasse, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o

cumprimento da solicitação de vaga referente ao paciente, com a transferência e tratamento adequado ao

seu quadro clínico, segundo orientação médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000 (cinco mil reais),

limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 

Ao mov. 25.1, o Ministério Público do Estado do Paraná requereu a extinção do feito com resolução de

mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, CPC, diante do reconhecimento da ação pelo requerido, devido à

informação  de  que  o  paciente  teria  sido  submetido  a  procedimento  cirúrgico  em  06/05/2019  e  de  que

seguiria em acompanhamento.

 

O Estado do Paraná pugnou pela extinção do processo pela perda de objeto ao mov. 29.1.

 

Citado, o réu apresentou contestação ao mov. 34.1, sustentando que a urgência postulada pela parte autora

não  deve  sobrepor  ao  direito  de  outros  administrados  que  também  aguardam  a  disponibilidade  de  uma

vaga; que a prioridade de qualquer política de saúde no fornecimento gratuito de medicamentos/terapia

deve ser criteriosa sob o aspecto de custeio e de resultados; que, apesar de o artigo 196 da Constituição



Federal impor um dever ao Estado, o direito à saúde não é absoluto; que a procedência do pedido inicial

acarretaria  em  prejuízo  ao  funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde.  Requereu  a  improcedência  dos

pedidos.

 

Ao  sentenciar  (mov.  43.1),  o  Magistrado  singular  julgou  procedente  a  pretensão  deduzida  na  inicial,

confirmando a tutela deferida anteriormente, para condenar o Estado do Paraná à obrigação de fornecer,

pelo tempo necessário, o tratamento médico adequado ao substituído. O réu foi condenado ao pagamento

de custas e despesas processuais e não houve fixação de honorários advocatícios. 

 

Diante  da  ausência  de  interposição  voluntária  de  recurso,  os  autos  foram  remetidos  a  este  Tribunal  de

Justiça em sede de reexame necessário.

 

Parecer da Procuradoria geral de Justiça ao mov. 8.1 (TJ) pelo conhecimento e desprovimento da remessa

necessária, a fim de que seja mantida a decisão que julgou procedente a demanda.

 

É o relatório.

 

 

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO:

 

Conheço  do  reexame  necessário,  eis  que  o  caso  se  enquadra  na  hipótese  do  art.  496,  I,  do  Código  de

Processo Civil.

 

Inicialmente,  consigno  que  o  fato  de  o  procedimento  cirúrgico  do  substituído  ter  sido  realizado  em

06/05/2019,  conforme  se  infere  do  documento  de  mov.  21.1,  não  acarreta  na  perda  de  objeto  do  feito,

 em cumprimento ao determinado na decisão judicial que deferiu aconsiderando que a cirurgia foi feita

medida liminar.

 

Tenha-se que a efetivação da realização do procedimento por força de ordem judicial em antecipação de

tutela está mais para o reconhecimento da procedência do pedido do autor (art. 487, II, a e 493 do CPC)

do que para ausência de seu interesse de agir.



 

Acerca da antecipação de tutela, esclarecedora a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade

Nery:
 

"Ainda que seja dada a antecipação no caso do CPC 273 §6º (parte incontrovertida do pedido), essa decisão continua a

ser de natureza antecipatória, isto é, provisória e revogável, não se confundido com o julgamento antecipado da lide,

cuja  característica  da  definitividade  basta  por  si  só  para  distinguir  ambos  os  institutos.  (...)  Concedida  a  tutela

antecipada, por decisão fundamentada, o processo segue até a sentença. A medida pode ser revogada ou modificada por

decisão posterior".[1]

 
Nota-se a marcante característica de provisoriedade de que é dotada a antecipação de tutela, cuja concessão

não é capaz de suprir a exigência de um pronunciamento definitivo do Juízo com relação ao pedido inicial.
 
Assim, mesmo tendo natureza satisfativa, a antecipação de tutela não afasta a exigência do julgamento de

mérito da lide, pois faz-se necessária sua confirmação em sede definitiva. Somente dessa forma poderá ser

garantida  segurança  jurídica  ao  interessado,  a  favor  de  quem,  no  presente  caso,  foi  deferido  o  pedido

liminar  para  determinar  a  transferência  para  leito  adequado  ao  seu  quadro  clínico  e  a  realização  de

tratamento médico especializado.

 

Deste modo, a perda de objeto da ação somente se daria em caso de julgamento meritório da demanda,

conquanto só assim a decisão estará a usufruir dos efeitos da coisa julgada.
 
Nesse sentido, importante remeter à decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:
 

PROCESSUAL CIVIL - TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA - DECISÃO PROVISÓRIA - JULGAMENTO DE

MÉRITO - OBRIGATORIEDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA.

Embora  a  antecipação  da  tutela  satisfativa  acarrete  ao  postulante  a  falta  de  interesse  processual  superveniente,  o

julgamento de mérito não pode ser dispensado, já que somente este é capaz de gerar a coisa julgada com todos os efeitos

que lhe são inerentes. (...)" (AC n. 2009.024269-8). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2010.084143-8, da Capital, rel.

Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 10-05-2011)

 
Igualmente, é o pronunciamento deste E. Tribunal de Justiça:

 
MANDADO DE SEGURANÇA- NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA URGENTE DE PACIENTE PARA

INTERNAMENTO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

-  AVC.  SOLIDARIEDADE  ENTRE  OS  ENTES  FEDERADOS  PELA  GESTÃO  DE  VAGAS  EM  HOSPITAIS

CONVENIADOS AO SUS. PERDA DO OBJETO DIANTE DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR- NÃO

OCORRÊNCIA-    OBJETO  DA  AÇÃO  QUE  NÃO  SE  EXAURIU  -    PROVA  PRÉ-  CONSTITUÍDA  APTA  A

DEMONSTRAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAIS PÚBLICOS –

 INÉRCIA DOS IMPETRADOS – VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL-  SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJPR

- 4ª C.Cível - 0022562-55.2018.8.16.0000 -  Rel.: Doutor Francisco Cardozo Oliveira -  J. 27.11.2018)



 

Feitas essas considerações, não há que se falar em perda do objeto da demanda.

 

Também é válido ressaltar que não há que se falar em reconhecimento do pedido pela parte contrária, tendo

em vista que a obrigação foi cumprida em razão de determinação judicial liminar.

 

Pois bem.

 

O artigo 196 da Constituição Federal é claro ao dispor:

 
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  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,

proteção e recuperação.

 

Sendo a saúde direito público subjetivo fundamental, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana,

pode  ser  exigida  do  Estado  a  qualquer  tempo,  independentemente  da  existência  de  regulamentação

infraconstitucional ou de atendimento prévio a procedimentos burocráticos. Assim, a vida exige respeito

incondicional por parte de quem quer que seja, com o realce de que em nosso país há uma Constituição em

vigor que garante direito à vida e à saúde, a todos os brasileiros.
 

A Dignidade da Pessoa Humana deve prevalecer sobre procedimentos infraconstitucionais, pois todos os

cidadãos possuem o direito de pleitear o tratamento médico necessário para garantia de sua saúde, desde

que preenchidos respectivos requisitos, sendo que questões da Administração Pública, no que se refere à

forma de disponibilização dos tratamentos, não podem obstar a efetivação de direitos concedidos pela

Constituição Federal, os quais estejam ligados à manutenção da saúde.

 

O  entendimento  adotado  é  de  que,  com  relação  à  disponibilização  de  tratamentos  que  se  não  forem

realizados  podem  causar  danos  à  saúde  do  sujeito,  devem  ser  fornecidos  pelos  entes  federados,

independente das demais regras, as quais não possuem o condão de sobrepor-se à Carta Magna.

 

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:
 

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.



FORNECIMENTO GRATUITO DE BOMBA DE INSULINA PELO PODER PÚBLICO PARA O TRATAMENTO

DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE.

INTEIRO TEOR DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 855178 AINDA NÃO PUBLICADO.

POSSÍVEL  MODULAÇÃO  DE  EFEITOS.  FORNECIMENTO  DO  EQUIPAMENTO.  DEVER  DO  ESTADO.

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, CONSAGRADO PELO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

OBSERVÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO.

DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR

EQUIDADE.  VALOR  INESTIMÁVEL  DA  AÇÃO.  ARTIGO  85,  §8º.,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.

NECESSIDADE  DE  APRESENTAÇÃO  DE  RELATÓRIO  MÉDICO  ATUALIZADO.RECURSO  PROVIDO  EM

PARTE.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMADA EM SEU

 RESTANTE. (TJPR - 4ª C.CÍVEL - 0000234-79.2018.8.16.0179 - CURITIBA -  REL.: DESEMBARGADOR ABRAHAM

LINCOLN CALIXTO -  J. 09.12.2019) (destacou-se)

 

Pelo exposto, tenho que o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre disposições burocráticas que

impeçam  o  direito  à  disponibilização  do  tratamento  médico  pleiteado,  a  fim  de  garantir  o  direito  do

paciente à saúde, não havendo o que se falar em benefício de um cidadão em detrimento dos demais.

 

 embora exista necessidade de submissão dos pacientes à fila de espera no SistemaHá que se ressaltar que,

Único  de  Saúde,  o  período  de  aguardo  deve  ser  razoável  e  as  situações  de  urgência  ou  emergência

observadas, sob pena de prejudicar a saúde daqueles que necessitam de atendimento, como é o caso do

substituído.

 

Conforme  se  infere  dos  documentos  acostados  aos  autos,  o  paciente  sofreu  fratura  de  clavícula  com

fragmentos subcutâneos (CID S42.0) e provável fratura de escápula e dissociação de escapulo torácica,

necessitando de cirurgia.

 

De  acordo  com  o  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  havia  urgência  na  realização  do

procedimento  cirúrgico,  sob  pena  do  paciente  ficar  acometido  de  dor  crônica,  artrose  e  impotência

funcional permanente.
 

Deste modo, resta configurada a obrigação de fazer do Estado do Paraná, consistente na realização do

procedimento pleiteado.

 

Ainda, cumpre asseverar que, por mais relevantes que sejam as dificuldades orçamentárias dos órgãos

públicos, ou ainda, que a prioridade das políticas de saúde no fornecimento gratuito de tratamentos devam

ser  criteriosas,  sob  os  aspectos  de  custeio  e  de  resultados,  não  é  possível  desrespeitar  a  Constituição



Federal, sob pena de afronta à ordem jurídica, privilegiando-se meros regulamentos e, mais grave ainda,

dando-se poderes ao administrador para, sob os mais variados pretextos, descumprir a Lei Maior.

 

Desse modo, não pode o ente federativo utilizar como argumento a reserva do possível ou a ausência de

previsão orçamentária quando a questão trata do direito à saúde do cidadão.

 

O direito à vida prevalece sobre a teoria da reserva do possível, conforme preconiza o Enunciado nº 29

das Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal:

 

Enunciado  nº  29  -  RESERVA  DO  POSSÍVEL  -  PREVALÊNCIA  DO  DIREITO  À  VIDA  -  MEDICAMENTO  -  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.

 

Igualmente, não há que se falar em violação à independência dos poderes.

 

Isso porque, ao determinar a execução de cirurgia postulada em juízo, o Poder Judiciário não está fazendo

nada mais que impedir a ocorrência de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso XXXV da Constituição

Federal), de modo a observar o princípio da legalidade e a proteger o direito fundamental à vida.

 

Feitas essas considerações, voto no sentido de manter a sentença em sede de reexame necessário.

 

 

[1]  NERY  JUNIOR,  Nelson;  NERY,  Rosa  Maria  Andrade.  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e
Legislação Extravagante. 12ª ed., rev., ampl. e atual. até 13 de julho de 2012. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012, p. 630 e 637.

 

 

 

 

III – DECISÃO:



Ante  o  exposto,  acordam  os  Desembargadores  da  4ª  Câmara  Cível  do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em manter a sentença em sede de
reexame necessário.

O  julgamento  foi  presidido  pelo  (a)  Desembargadora  Regina  Helena
Afonso De Oliveira Portes (relatora), com voto, e dele participaram Desembargador Abraham Lincoln
Merheb Calixto e Desembargadora Maria Aparecida Blanco De Lima.

03 de abril de 2020

Desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes

Relatora
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