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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  0045047-44.2021.8.16.0000,  DE

CASCAVEL.

AGRAVANTE    :     ESTADO DO PARANÁ.

AGRAVADA       : HOSPITAL  POLICLÍNICA  CASCAVEL

S.A.

RELATOR          : DES. RENATO BRAGA BETTEGA.

PRONUNCIAMENTO

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIÇOS

HOSPITALARES  PRESTADOS  EM  VIRTUDE  DE

DELIBERAÇÃO JUDICIAL.  PLEITO DE RESSARCIMENTO

PELO  ESTADO  DO  PARANÁ.  DESCABIMENTO  DA

INCLUSÃO  DA  UNIÃO.  RESPONSABILIDADE  DO  ENTE

ESTADUAL.  PRECEDENTES.  RECURSO  CONHECIDO  E

DESPROVIDO. 
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EGRÉGIA QUINTA CÂMARA CÍVEL

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado

do Paraná contra r. decisão proferida no mov. 50.1 dos autos de nº 0044631-

18.2018.8.16.0021,  a  qual  indeferiu  o  pedido de  inclusão  da  União  no  polo

passivo da  demanda,  mantendo-se  o  processamento  e  julgamento  da  lide  na

Justiça Estadual.

Em  suas  razões  recursais,  o  ente  insurreto  verberou  que  a

responsabilidade solidária dos entes no polo passivo de ações de fornecimento

de medicamento não exclui a obrigatoriedade de seu financiamento pela União,

nos termos do RE nº 855.178/SE. Pugnou pela concessão do efeito ativo e, por

fim, pelo conhecimento e provimento da súplica (mov. 1.1 – TJ). 

A d. Relatoria indeferiu a almejada antecipação da tutela recursal e

determinou as providências de praxe (mov. 28.1-TJ).

Intimada, a empresa recorrida acostou contraminuta, oportunidade em

que argumentou que a pretensão inicial não se confunde com o fornecimento de

medicamentos e/ou tratamento à saúde, mas sim quanto à cobrança de valores

que despendeu a título de serviços hospitalares decorrentes da falta de leitos no

SUS para  atendimento  de  pacientes.  Ao cabo,  requereu  o  desprovimento  do

reclamo (mov. 44.1 – TJ)

É, em resenha, o relatório.

O recurso merece vencer o juízo de prelibação, porquanto preenchidos

os requisitos de estilo.
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De  início,  mister  consignar  que  este  Órgão  Ministerial  revendo

anterior  posição  (AI  Nº  0019887-17.2021.8.16.0000)  passa  a  entender  pela

necessidade de sua intervenção no feito na condição de custos iuris.

Extrai-se  do  processado  que  o  Hospital  Policlínica  Cascavel  Ltda.

ajuizou  Ação de Cobrança  em face do Estado do Paraná, com o objetivo de

compeli-lo  ao  pagamento  dos  valores  correspondentes  aos  internamentos  de

diversos  pacientes  em  caráter  de  urgência  ou  emergência,  inclusive  com  a

utilização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva, dado o cumprimento da

tutela  antecipada  concedida  na  Ação  Civil  Pública  nº  0008820-

94.2018.8.16.0021, a qual lhe determinou que  atendesse os casos encaminhados

pelo Médico Regulador do Serviço Móvel de Urgência – SAMU, no regime

“vaga zero”. Assim, formulou os seguintes requerimentos:

11.  Ante  o  exposto,  requer  seja  recebida a  ação  e  determinada  a

citação da Fazenda Pública do Estado do Paraná, por via eletrônica,

para que apresente resposta no prazo legal. 

12.  Ao final,  requer  seja  acolhida a  pretensão,  com o julgamento

procedente da ação, condenando-se a Fazenda Pública do Estado do

Paraná ao pagamento em favor do Hospital  Policlínica Cascavel

S.A. do valor de R$ 410.989,91 (quatrocentos e dez mil, novecentos e

oitenta  e  nove  reais  e  noventa  e  um  centavos),  atualizado  até

19/12/2018,  relativamente  ao  serviço  de  atendimento  hospitalar

prestado  aos  pacientes  encaminhados  pelo  Médico  Regulador  do

SAMU,  que  deverá  ser  acrescido  de  correção  monetária  e  juros

moratórios  desde  a  citação  (art.  404,  CC),  além  das  custas

processuais  e honorários advocatícios, à ordem de 20% (vinte por

cento) sobre o valor da condenação.(...) (mov. 1.1 – Projudi 1º grau)
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(destaques do original).

O  Estado  do  Paraná  aportou  contestação,  ensancha  em  que,

preliminarmente,  aventou  a  conexão  da  demanda  com outros  processos  que

possuem a mesma causa de pedir, e ainda apontou a necessidade de suspensão

do feito em razão da Repercussão Geral nº 666094, reconhecida pelo Supremo

Tribunal  Federal.  Defendeu  o  chamamento  da  União  para  integrar  o  polo

passivo.  No  mérito,  asseriu  inexistir  autorização  legal  para  que  eventual

atendimento médico em estabelecimento particular seja custeado pelo Estado do

Paraná.  E,  por  derradeiro,  questionou  a  produção de  provas  unilaterais,  sem

comprovação efetiva dos serviços efetivamente prestados (mov. 32.1 – Projudi

1º grau).

Após  a  respectiva  impugnação  (mov.  37.1  –  Projudi  1º  grau),

sobreveio a decisão ora invectivada (mov. 50.1 – Projudi 1º grau).

Nos  estreitos  limites  do  que  recursalmente  devolvido,  não  assiste

razão ao agravante. 

Destaca-se que, em 23.05.2019, o excelso Supremo Tribunal Federal

finalizou o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário

nº 855178-SE, no qual fixou a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são

solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da

saúde,  e  diante  dos  critérios  constitucionais  de  descentralização e

hierarquização,  compete  à  autoridade  judicial  direcionar  o

cumprimento  conforme as  regras  de  repartição  de  competências  e

determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro1.
1  Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4678356 . Acessado em 1.12.2021
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 O v. Aresto ostenta a seguinte 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.
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A respeito, cediço referenciar as seis conclusões lançadas no voto do

preclaro Ministro Edson Fachin,  designado para redigir  o  citado aresto,  vide

Acórdão publicado em 16.04.2020:

i)  A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade

solidária é a decorrente da competência material comum prevista no

artigo  23,  II,  CF,  de  prestar  saúde,  em  sentido  lato,  ou  seja:  de

promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe

forem  destinadas,  por  meio  de  critérios  de  hierarquização  e

descentralização (arts. 196 e ss.CF);

ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um

deles  (entes),  isoladamente  ou  conjuntamente” significa  que  o

usuário  , nos termos da Constituição   (arts. 196 e ss.) e da legislação

pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a

uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de

responder por prestações específicas;

iii)  Ainda que as  normas de  regência (Lei  8.080/90 e  alterações,

Decreto  7.508/11,  e  as  pactuações  realizadas  na  Comissão

Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente

a  responsabilidade  principal  (de  financiar  a  aquisição)  pela

prestação  pleiteada,  é  lícito  à  parte  incluir  outro  ente  no  polo

passivo,  como  responsável  pela  obrigação,  para  ampliar  sua

garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo

dever geral de prestar saúde;

iv)  Se  o  ente  legalmente  responsável  pelo  financiamento  da

obrigação  principal  não  compuser  o  polo  passivo  da  relação

jurídico-processual,  compete  a  autoridade  judicial  direcionar  o

cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
6



                 M I N I S T É R I O   P Ú B L I C O
                                                                        do Estado do Paraná

determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem

prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

v)  Se  a  pretensão  veicular  pedido  de  tratamento,  procedimento,

material  ou medicamento não incluído nas políticas públicas  (em

todas as suas hipóteses),  a União necessariamente comporá o polo

passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência

para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos,

produtos,  procedimentos, bem como constituição ou a alteração de

protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90),

de  modo que recai  sobre  ela  o  dever  de  indicar  o motivo da não

padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de

inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e

tratamentos  pressupõe  ausência  ou  ineficácia  da  prestação

administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto,

os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

(Com destaques no original) - (item 1.5 da Síntese do Voto - página 36

de 166 do Acórdão).

Observa-se que o susodito precedente não se limitou à estabelecer as

premissas de legitimidade para o custeio e oferta de medicamentos, materiais,

procedimentos ou tratamentos que não estão previstos nas políticas públicas,

mas também delineou que a compensação financeira entre os entes federados

deve considerar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,

a  fim  de  direcionar,  caso  a  caso,  o  cumprimento  conforme  as  regras  de

repartição de competências e  determinar  o ressarcimento a  quem suportou o

ônus.
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Sobre  a  assistência  complementar,  o  art.  24,  da  Lei  nº  8080/90,

estabelece:

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para ga-

rantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área,

o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços oferta-

dos pela iniciativa privada.

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados

será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a res-

peito, as normas de direito público.

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as

sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS).

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os

parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela dire-

ção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conse-

lho Nacional de Saúde.

§ 1° Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de paga-

mento da remuneração aludida neste artigo, a direção nacional do

Sistema Único de Saúde (SUS) deverá fundamentar seu ato em de-

monstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de

execução dos serviços contratados.

§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e ad-

ministrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde

(SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

§ 3° (Vetado).
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§ 4° Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou

serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de

confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

Especificamente no caso em disceptação que versa acerca de pacientes

encaminhados pelo Médico Regulador do Serviço Móvel de Urgência – SAMU,

no regime “vaga zero”, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 2048/022 res-

ponsável por instituir (...) os princípios  e diretrizes dos Sistemas Estaduais de

Urgência e Emergência,  as normas e critérios de funcionamento, classificação

e cadastramento de serviços e envolve temas como a elaboração dos Planos Es-

taduais de Atendimento às Urgências e Emergências, Regulação Médica das

Urgências e Emergências, atendimento pré-hospitalar, atendimento pré-hos-

pitalar móvel, atendimento hospitalar, transporte inter-hospitalar e ainda a cri-

ação de Núcleos de Educação em Urgências, com as seguintes disposições:

Art. 2º Determinar às Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito

Federal e dos municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal de

Saúde, de acordo com as respectivas condições de gestão e a divisão

de responsabilidades definida na Norma Operacional de Assistência à

Saúde  –  NOAS-SUUS  01/2002,  a  adoção  das  providências

necessárias  à  implantação  dos  Sistemas  Estaduais  de  Urgência  e

Emergência, à organização das redes assistenciais deles integrantes e

à organização/habilitação e cadastramento dos serviços, em todas as

modalidades  assistenciais,  que  integrarão  estas  redes,  tudo  em

conformidade com o estabelecido no Regulamento Técnico aprovado

por  esta  Portaria,  bem  como  a  designação,  em  cada  estado,  do

respectivo  Coordenador  do  Sistema  Estadual  de  Urgência  e

Emergência. § 1º As Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito

2 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_urgencias.pdf Acessado em 01.12.2021.
9

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_urgencias.pdf


                 M I N I S T É R I O   P Ú B L I C O
                                                                        do Estado do Paraná

Federal devem estabelecer um planejamento de distribuição regional

dos Serviços, em todas as modalidades assistenciais,  de maneira a

constituir  o  Plano  Estadual  de  Atendimento  às  Urgências  e

Emergências conforme estabelecido no Capítulo I  do Regulamento

Técnico  desta  Portaria  e  adotar  as  providências  necessárias  à

organização/habilitação e cadastramento dos serviços que integrarão

o Sistema Estadual de Urgência e Emergência;

§ 2º A abertura de qualquer Serviço de Atendimento às Urgências e

Emergências deverá ser precedida de consulta ao Gestor do SUS, de

nível local ou estadual, sobre as normas vigentes, a necessidade de

sua criação e a possibilidade de cadastramento do mesmo, sem a qual

o SUS não se obriga ao cadastramento.

(...)

Anexo

(...)

Capítulo  II  –  A  Regulamentação  Médica  das  Urgências  e

Emergências

Regulação Médica das Urgências, baseada na implantação de suas

Centrais  de  Regulação,  é  o  elemento  ordenador  e  orientador  dos

Sistemas  Estaduais  de  Urgência  e  Emergência.  As  Centrais,

estruturadas nos níveis estadual, regional e/ou municipal, organizam

a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos pacientes

no Sistema e geram uma porta de comunicação aberta ao público em

geral, através da qual os pedidos de socorro são recebidos, avaliados
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e hierarquizados.

(...)

Ao  médico  regulador  devem  ser  oferecidos  os  meios  necessários,

tanto  de  recursos  humanos,  como  de  equipamentos,  para  o  bom

exercício  de  sua  função,  incluída  toda  a  gama  de  respostas  pré-

hospitalares  previstas  neste  Regulamento  e  portas  de  entrada  de

urgências com hierarquia resolutiva previamente definida e pactuada,

com atribuição formal de responsabilidades.

(...)

Ao médico regulador também competem funções gestoras – tomar a

decisão  gestora  sobre  os  meios  disponíveis,  devendo  possuir

delegação direta dos gestores municipais e  estaduais  para acionar

tais meios, de acordo com seu julgamento. Assim, o médico regulador

deve:

- decidir sobre qual recurso deverá ser mobilizado frente a cada caso,

procurando,  entre  as disponibilidades  a resposta mais  adequada a

cada situação, advogando assim pela melhor resposta necessária a

cada paciente, em cada situação sob o seu julgamento; 

-  decidir  sobre o destino hospitalar ou ambulatorial  dos pacientes

atendidos no pré-hospitalar; 

-  decidir  os  destinos  hospitalares  não  aceitando  a  inexistência  de

leitos vagos como argumento para não direcionar os pacientes para a

melhor hierarquia disponível  em termos de serviços de atenção de

11



                 M I N I S T É R I O   P Ú B L I C O
                                                                        do Estado do Paraná

urgências, ou seja, garantir o atendimento nas urgências, mesmo nas

situações  em  que  inexistam  leitos  vagos  para  a  internação  de

pacientes (a chamada “vaga zero” para internação).

(...)

2 Regulação do Setor Privado de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel

(incluídas as concessionárias de rodovias): 

O  Setor  privado  de  atendimento  pré-hospitalar  das  urgências  e

emergências  deve  contar,  obrigatoriamente,  com  Centrais  de

Regulação Médica, médicos reguladores e de intervenção, equipe de

enfermagem  e  assistência  técnica  farmacêutica  (para  os  casos  de

serviços  de  atendimentos  clínicos).  Estas  Centrais  de  Regulação

privadas devem ser submetidas à regulação pública, sempre que suas

ações ultrapassarem os limites estritos das instituições particulares

não-conveniadas  ao Sistema Único de  Saúde -  SUS,  inclusive  nos

casos de medicalização de assistência domiciliar não-urgente.

Da supramencionada  normativa,  vê-se  que,  respeitada  a  divisão  de

competências, cumpre à Gestão Estadual a operação dos Sistemas de Urgência e

Emergência,  englobando  o  atendimento  móvel  pré-hospitalar  (SAMU)  e  o

correspondente direcionamento dos pacientes aos hospitais com possibilidade de

atendê-los adequadamente, sendo proibida a alegação de inexistência de leitos

vagos. 

Em caso semelhante envolvendo as mesmas partes, assim decidiu esse

colendo Areópago:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
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COBRANÇA  DE  SERVIÇOS  HOSPITALARES  PRESTADOS  POR

HOSPITAL  PARTICULAR,  ANTE  A  INDISPONIBILIDADE  DE

LEITOS DO SUS NA REGIÃO. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA

QUE IMPEDIU O INGRESSO DA UNIÃO NA AÇÃO. APLICAÇÃO

DOS  ART.  198  DA  CF  E  ART.  7º  E  9º  DA  LEI  8.080/90.

RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.

PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO. “(...) 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. (...)" (

1ª C.Cível – 0040187-34.2020.8.16.0000, Cascavel,  Relator Juiz de

Direito Substituto em Segundo Grau Fernando Cesar Zeni, julgado em

15.09.2020).

Portanto, mostra-se escorreita a d. decisão objurgada, porquanto em

consonância com determinações legais aplicáveis ao caso em análise e amparada

em precedente desse egrégio Sodalício.

Em  tais  condições,  manifesta-se  o  Ministério  Público  pelo

conhecimento e desprovimento do recurso (AI 0045047-44.2021.8.16.0000) 

Curitiba, 1º de dezembro de 2021.

ERVIN FERNANDO ZEIDLER

  Procurador de Justiça

13


