
 

 
 
DECISÃO

 
 

 
 

 
 

 
Recebido hoje.

 
 
 

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma e sob as penas da lei.

 
 
 

Trata-se de ação civil pública com pleito de tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor de OTONIEL SANTOS e em

desfavor do ESTADO DO MARANHÃO E DO MUNICÍPIO DE CODÓ.

 
Alega a exordial que o requerente/assistido necessita urgentemente da internação em leito de UTI para tratamento de saúde (CIRURGIA VASCULAR E

ORTOPÉDICA), conforme documentos médicos coligidos, que consistem em fichas de solicitação de leito.

 
Argui que médicos atestam a avaliação da saúde do paciente/requerente na data de hoje (22/12/2020), indicando estado gravíssimo e urgência.

 
Portanto, ingressou com a vertente ação em virtude da urgência do caso, bem como da omissão de fornecimento de leito e internação em UTI especializada

pelos Requeridos.

 
Vieram os autos conclusos.

 
Compulsando os autos, verifico que merece acolhida a tutela provisória de urgência.

 
A saúde é direito constitucionalmente assegurado a todos no artigo 196, abaixo transcrito:

 
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.

 
Neste sentido, o direito à saúde é subjetivo e público, sendo oponível contra o Poder Estatal, em qualquer de suas esferas, devendo apenas ser observado

o requisito do risco da preservação da vida e o respeito à dignidade da pessoa humana.

 
Sob a égide da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade da prestação de saúde recai solidariamente aos Municípios, aos Estados e à União. Não

cabe, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde1.

 
Tampouco há espaço para acolher o recorrente argumento usado pelos entes quanto à chamada “reserva do possível”, devendo o Judiciário garantir o

mínimo existencial, que se trata de um conjunto de condições fundamentais para se ter liberdade. Mesmo que não se considerem os direitos à saúde, à

educação e à alimentação como principais, são inerentes para que o homem tenha o mínimo à sua sobrevivência.

 
Sendo a saúde um direito fundamental afeto à dignidade da pessoa humana, não pode o requerido deixar de prestá-lo a quem de direito.

 
No caso em foco, os documentos anexados aos autos pela parte autora evidenciam a probabilidade do direito alegado, eis que comprovam: a) a

necessidade de realização da internação; b) a gravidade da doença; c) o tempo de internação do autor sem que seja providenciado o leito de UTI solicitado,

período este que pode colocar em risco a vida do paciente/autor. Evidente, pois, a fumaça do bom direito.

 
De acordo com os laudos médicos, revela-se a necessidade do autor ser submetido a cirurgia urgente. Caso a tutela de urgência não seja deferida, pode

haver o grave comprometimento da saúde do autor, havendo mesmo a possibilidade do óbito. Ademais, este não dispõe de condições para arcar com os

custos do procedimento, pois do contrário estou certo de que o teria feito. Importante salientar que o caso em apreço se mostra urgente, ponderando-se
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ainda a idade avançada do requerente.

 
Destarte, não há dúvidas quanto à real e premente necessidade da realização da cirurgia médica clinicamente prescrita, não me parecendo jurídico que o

réu não adote as providências imediatas para disponibilizar a cirurgia para tratar da saúde do autor.

 
Vale destacar o que dispõe o artigo 300 do CPC/2015: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução

real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

 
Pelo exposto, existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito perquirido, bem assim o perigo de dano à pessoa que precisa do tratamento de

saúde e com a demora poderá ocorrer o risco ao resultado útil deste processo2.

 
Entendo que perpetuar dita situação acarretará em grande prejuízo à saúde do autor, pois se trata de problema de saúde sério, com risco de

irreversibilidade do quadro. Com efeito, também está presente o requisito do perigo da demora, pela urgência que demanda a situação, razão pela qual é

cabível a concessão da tutela inicial pretendida.

 
Considerando os argumentos e os documentos atrelados à petição inicial, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente, e artigo 12,

da Lei n. 7.347/85, CONCEDO a tutela provisória pretendida, tal como postulado na peça de ingresso, para que o ESTADO DO MARANHÃO e O

MUNICÍPIO DE CODÓ providenciem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a internação de OTANIEL SANTOS - CPF: 494.393.163-49 (AUTOR) em Leito

de UTI com aptidão para especialidade de ortopedia, a fim de realização dos tratamentos necessários ao caso, bem como o fornecimento de exames,

medicamentos e cirurgias que se fizerem necessários, além de ajuda de custo, inclusive para um acompanhante e deslocamento via TFD (Tratamento Fora

do Domicílio), sob pena de, em caso de descumprimento do prazo assinalado, multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$

100.000,00 (cem mil reais), e sequestro de verbas públicas em valor suficiente para cumprimento da obrigação de fazer pela própria parte autora.

 
Intimem-se os réus, com as cautelares e urgência necessária, os quais deverão comprovar nos autos o cumprimento da decisão.

 
Citem-se3 os réus para, querendo4, comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 26 de janeiro de 2021, às 09h, a realizar-se na

sala de audiências da 1ª Vara, neste Fórum de Codó/MA.

 
A audiência será realizada por conciliador/mediador, nos termos da Resolução n.125/2010-CNJ.

 
Ficam advertidas as partes das cominações legais em caso de ausência injustificada5.

 
Autorizo que via desta decisão sirva como mandado/ofício/precatória.

 
Cumpra-se.

 
Após, proceda-se à distribuição da presente ação ao juízo competente.

 
 
 
Codó, 22 de dezembro de 2020 (plantão judicial).

 
 
 
                                 Iran Kurban Filho

 
                                  Juiz de Direito

 
 

 
1 STJ - REsp 661821 / RS RECURSO ESPECIAL -Ministra ELIANA CALMON (1114)
2004/0069004-8 PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - TUTELAANTECIPADA CONTRAA
FAZENDA PÚBLICA - SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE - SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO (LEI
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8.080/90) 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de admitir, em casos excepcionais
como, por exemplo, na defesa dos direitos fundamentais, dentro do critério da razoabilidade, a
outorga de tutela antecipada contra o Poder Público, afastando a incidência do óbice constante
no art. 1º da Lei 9.494/97. 2. Paciente tetraplégico, com possibilidade de bem sucedido
tratamento em hospitais da rede do SUS, fora do seu domicílio, tem direito à realização por conta
do Estado. 3. A CF, no art. 196, e a Lei 8.080/90 estabelecem um sistema integrado entre todas
as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, União, Estados e Municípios, responsabilizando-
os em solidariedade pelos serviços de saúde, o chamado SUS. A divisão de atribuições não pode
ser argüida em desfavor do cidadão, pois só tem validade internamente entre eles. 4. Recurso
especial improvido.

2 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. SOLIDARIEDADE DE
TODOS OS ENTES - UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. RESERVA DO POSSÍVEL.
INAPLICABILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. SUFICIÊNCIA. 1. Incumbe ao Município, aos
Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui os
medicamentos necessários para tratar suas enfermidades. 2. A divisão de competências do SUS
não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico dos cidadãos. Ademais, a
repartição de responsabilidades, que é destinada a operacionalizar o Sistema Único de Saúde,
não se sobrepõe à solidariedade constitucionalmente prevista e, tampouco, é oponível ao
postulante do direito. 3. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do
Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o
atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. 4. Ausência de previsão
orçamentária e reserva do possível que não socorrem ao apelante, pois a teoria da reserva do
possível, que é atrelada ao fator custo, não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a
implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde. (TJ-RS - Apelação Cível:
AC 70064343700 RS, Relator (a): Ricardo Torres Hermann, Julgamento: 15/06/2015, Órgão
Julgador: Segunda Câmara Cível)"

3 CPC, art. Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência
de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

4 CPC, art. 335.  O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver
autocomposição.

CPC, art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em
dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

5 CPC, art.334 § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça
e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.
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