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CIRURGIAS  ORTOPÉDICAS  EM  PACIENTES  DO  SUS.
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2010.  DIREITO  À  SAÚDE.  ARTIGO  196  DA

CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  FALTA  DE  INTERESSE  DE

AGIR  NÃO  CONSTATADA.  EVENTUAL
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SOLIDÁRIA.  ESTADO  QUE  NÃO  DEMONSTROU  SE

TRATAR DE OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO

DE  CASCAVEL.  PRAZO  RAZOÁVEL  PARA

CUMPRIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA

SENTENÇA.  PARECER  PELO  CONHECIMENTO  E

DESPROVIMENTO DO RECURSO E PELA MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. 
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1. RELATÓRIO

 Trata-se de remessa necessária e Apelação Cível interposta

pelo ESTADO DO PARANÁ contra sentença proferida em Ação Civil Pública, em

trâmite na Vara da Fazenda Pública de Cascavel, proposta pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, que julgou o pedido inicial procedente, nos

seguintes termos: 

3. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que do processo
consta,  JULGO  PROCEDENTE  a  presente  ação  promovida  pelo
MINISTÉRIO  PÚBLICO  em  face  do  ESTADO  DO  PARANÁ,
condenando o réu a promover nova avaliação médica e, a critério
do médico responsável, tratamento pré-operatório, internamento
e realização da cirurgia necessária aos pacientes da “Segunda
Lista” (evento 59.1), no prazo de 6 (seis) meses, a contar do
trânsito  em julgado  da  presente  sentença  e  da  retomada  da
situação  de  normalidade  e  viabilidade  do  sistema  público  de
saúde  relativa  à  pandemia  mundial  do  COVID-19,  a  ser
demonstrada caso a caso pela parte autora de acordo com as
necessidades individuais de cada um dos substitutos processuais,
sendo possível, então, em caso de inércia, ser arbitrada multa e
outras  medidas  coercitivas  para  cumprimento  da  obrigação,
extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

O ESTADO DO PARANÁ interpôs recurso de apelação em que

sustenta, em síntese: a) a ausência parcial de interesse de agir, já que há

pacientes sem interesse na realização do procedimento cirúrgico e outros que

não  foi  possível  contato  a  partir  dos  meios  cadastrados;  b)  que  deve  a

sentença ser anulada, devendo ser incluso o Município de Cascavel ao polo

passivo de demanda; c) subsidiariamente, que seja julgado improcedente o

pedido em relação ao Estado do Paraná, considerando a responsabilidade do

Município  de Cascavel  na realização de cirurgias;  d)  subsidiariamente,  seja

revista a forma de cumprimento da obrigação, em especial quanto ao prazo

para que os pacientes sejam operados.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ

apresentou  contrarrazões  (mov.  107.1),  pugnando  pelo  conhecimento  e
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desprovimento do recurso.

Vieram  os  autos  este  Sexto  Grupo  Cível  para

pronunciamento.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e

intrínsecos,  o  recurso  merece  ser  conhecido  e  recebido  apenas  no  efeito

devolutivo, observando-se o disposto no artigo 14 da Lei 7.347/85. No mérito,

o apelo merece ser desprovido. 

A ação civil pública foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARANÁ buscando a condenação do ESTADO DO PARANÁ à

obrigação  de  fazer  consistente  em  “(i)  realizar  em  prazo  determinado,

reavaliação médica para confirmar ou não, a necessidade da cirurgia eletiva

para reparação das lesões dos pacientes de item 1.2; (ii) realização em prazo

determinado, das cirurgias eletivas para reparação das respectivas lesões dos

pacientes de evento n° 1.2, caso esta ainda seja necessária, segundo critério

médico.”

O  feito  foi  julgado  procedente,  razão  pela  qual  o  ente

federativo interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a

parcial falta de interesse de agir, a exclusiva responsabilidade do Município de

Cascavel para cumprimento da obrigação e a majoração do prazo para seu

cumprimento.

Razão não lhe assiste. 
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O  direito  à  saúde  é  previsto  constitucionalmente,  sendo

inquestionável que é dever do Estado fornecer a sua promoção, proteção e

recuperação, de forma universal e gratuita.

Nesse sentido, dispõe o artigo 196:

Art. 196. 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.

Na presente demanda, proposta em 2016, verificou-se que

o  Estado  vem se mantendo negligente  ou,  ao  menos,  omisso,  no  que  diz

respeito a pelo menos 69 pacientes com lesões ortopédicas da comarca de

Cascavel que necessitam de avaliação pré-cirúrgica e cirurgia. E tal situação já

perdura há mais de 10 anos.

Pois bem.

A alegação de que há parcial falta de interesse de agir não

prospera pois, como bem ponderou a Promotoria de Justiça em contrarrazões,

questões impeditivas  de ordem administrativa,  como dificuldade de contato

com o paciente, falta às consultas sem justificativa e até mudança de comarca

não podem e nem devem atingir o direito subjetivo dos pacientes de ter os

atendimentos clínicos e cirúrgicos que, ao menos quando da propositura da

ação, eram necessários para o tratamento de saúde.

Naturalmente, em sendo mantida a sentença e quando em

sede  de execução,  não  será  o  Estado  impelido  a  prestar  atendimento  aos

pacientes  que  não  possuam  mais  interesse  no  procedimento  cirúrgico.

Contudo,  tal  matéria  não  deve ser  objeto  de análise  neste  momento  pois,

ainda  conforme  a  Promotoria  de  Justiça em  contrarrazões,  “se  demonstra
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completamente  inviável  a  atualização  da  lista  de  espera  a  todo  momento

dentro do processo, visto que isso apenas protelaria a sentença objetivada.”

Já  no  que  diz  respeito  à  responsabilidade  exclusiva  do

Município de Cascavel para o cumprimento da obrigação, a alegação também

não comporta acolhida.

O direito à saúde é manifestação imediata da dignidade da

pessoa humana, consagrada como princípio fundamental na Constituição1 e em

Compromissos Internacionais2, razão pela qual, como já dito, é assegurado de

forma universal e igualitária, devendo tal prestação ser realizada por todos os

entes  federativos3.  Assim,  o  ordenamento  jurídico  viabiliza  a  transferência

obrigatória  de  recursos  públicos  entre  os  devedores  solidários  e  vincula  a

aplicação das receitas públicas na satisfação de tal direito4.

Em virtude  disso,  o  funcionamento  do  Sistema  Único  de

Saúde  é  descentralizado,  impondo  o  seu  cumprimento  por  todos  os  entes

federativos,  independentemente  de  qualquer  repartição  administrativa  de

competências,  a  qual  não  se  sobrepõe à  natureza  jurídica  fundamental  do

direito  envolvido,  conforme,  aliás,  resta  definido  em  tese  de  repercussão

1 Artigo 1º, III. 
2 Artigo 5º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, aprovada pelo

Decreto 678/92.
3 Artigo 23, II.
4 Artigos 198 e 200. 
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geral5, bem como pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça6.

Cumpre ressaltar,  em atenção  à tese  fixada pelo  STF  no

Tema 793, que o Estado do Paraná não se desincumbiu de comprovar que a

responsabilidade pelo procedimento cirúrgico é do Município, uma vez que, de

acordo com a Promotoria de Justiça, “(…) o Município de Cascavel só opera a

atenção básica e saúde e, alguns ambulatórios de média e alta complexidades,

não sendo de sua gestão os serviços hospitalares e procedimentos cirúrgicos.”

Neste  sentido,  o  artigo  17  da  Lei  nº  8080/90  define  a

competência suplementar do Estado, não havendo dúvida da possibilidade de o

apelante cumprir a ordem judicial.

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento da obrigação,

não obstante se reconheça o momento delicado pelo qual o país vem passando

em razão da Pandemia da Covid-19,  não se verifica  a  existência  de prazo

exíguo para, ao menos, proceder com a avaliação médica dos pacientes e, a

partir  do  retorno  das  cirurgias  eletivas  no  Estado,  possibilitar  o  início  dos

5 Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO
DO  PROCEDENTE.  POSSIBILIDADE.  RESPONSABILIDADE  DE  SOLIDÁRIA  NAS
DEMANDAS  PRESTACIONAIS  NA  ÁREA  DA  SAÚDE.  DESPROVIMENTO  DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres
do  Estado,  porquanto  responsabilidade  solidária  dos  entes  federados.  O  polo
passivo  pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  isoladamente,  ou
conjuntamente.  2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete  à  autoridade  judicial,  diante  dos  critérios  constitucionais  de
descentralização  e  hierarquização,  direcionar,  caso  a  caso,  o  cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a
quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em
face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos.

  (RE  855178 ED,  Relator(a):  LUIZ FUX,  Relator(a)  p/  Acórdão:  EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-090  DIVULG 15-04-2020  PUBLIC 16-04-2020)

6 STJ - AgInt no REsp 1654716/RN, Relator Min. Sérgio Kukina, 1ª turma, julgado
em 28/08/2018 e publicado no DJ-e em 03/09/2018. 
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procedimentos cirúrgicos. Aliás, a própria sentença deixou essa questão clara,

ao dispor que o prazo passará “a contar do trânsito em julgado da presente

sentença e da retomada da situação de normalidade e viabilidade do sistema

público de saúde relativa à pandemia mundial do COVID-19.”

Destaca-se, outrossim, que o prazo poderá ser revisto em

sede de cumprimento de sentença se ficar comprovada a impossibilidade de

efetivação no período fixado.

Quanto à remessa necessária, reconhece-se que todas as

questões  foram  devidamente  elucidadas  durante  a  análise  das  razões  do

recurso de apelação. 

3. CONCLUSÃO

Ex positis,  somos pelo conhecimento e desprovimento do

recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARANÁ. Em sede de remessa

necessária, é o parecer pela manutenção da sentença proferida.

É o parecer.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

SAINT-CLAIR HONORATO SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA


