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CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Ação de Obrigação
de  Fazer.  Intervenção  cirúrgica.  Tratamento  endovascular.
Paciente portador de aneurisma da circulação posterior. Pessoa
carente.  Direito  fundamental  à  vida  e  à  saúde.  Obrigação  do
Poder Público de custear o procedimento. Amparo Constitucional.
Procedência  do  pedido.  Impugnação  defensiva.  Procedimento
cirúrgico.  Realização.  Abandono da causa.  Perda de objeto da
Ação.  Ausência  de interesse processual.  Extinção do processo
sem  resolução  de  mérito.  Inviabilidade.  Honorários  de
sucumbência. Redução. Não cabimento. Desprovimento.

- A  concessão  da  antecipação  de  tutela  que  determina  a
intervenção cirúrgica que o autor necessita, não acarreta a perda
do objeto da ação,  uma vez que se trata de medida precária,
fazendo-se necessário o provimento jurisdicional de mérito para a
confirmação da medida antecipatória.

- Tendo  a  sentença  de  primeiro  grau  fixado  os  honorários
advocatícios dentro dos limites legais estabelecidos pelo art. 85,
§3º, I do NCPC/2015, não há que se falar em sua modificação.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso,  nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível1 (f. 159) interposta pelo Município de
João Pessoa, impugnando sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer, ajuizada por
Leandro Martins  Bezerra,  julgou  procedente  o  pedido,  para  o  fim de confirmar  a
decisão  proferida  em  sede  de  tutela  antecipatória  (fs.  35/36)  e,  por  conseguinte,
condenar o Município ao custeio de todas as despesas necessárias no que se refere ao
procedimento  cirúrgico  de  Embolização  de  Aneurisma,  através  de  Procedimento
Endovascular, conforme definido pelo profissional médico.

Ao  final,  condenou  o  município  ao  pagamento  dos  honorários
sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveiro econômico obtido (fs.
153/157).

Insatisfeito com o pronunciamento de primeira instância, em suas
razões, aduz que o apelado, após a intervenção cirúrgica, abandonou a causa e, por
isso, sob sua ótica, ante o ausente o interesse processual, a extinção do feito sem
resolução meritória seria media de rigor.

Assevera,  outrossim  que  os  honorários  sucumbenciais  foram
arbitrados de forma desproporcional.

Pugna  pela  extinção  do  processo,  sem  resolução  de  mérito.
Subsidiariamente,  intenta  a  redução  do  valor  arbitrado  a  título  de  honorários  de
sucumbência, por considerá-lo excessivo (fs. 160/163).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (fs. 169/171).

A Procuradoria-Geral de Justiça posiciona-se pelo desprovimento
do recurso (fs. 177/181).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Satisfeitos  os  pressupostos  condicionantes  da  admissibilidade,
conheço do recurso.

Pois bem. Como relatado, diz o apelante que após a intervenção
cirúrgica  de  que  necessitava  o  paciente/apelado  abandonou  a  causa,  ressaindo
ausente o interesse processual.

Sem razão, todavia.

A alegada  eventual  perda  superveniente  do  objeto  mediante  a
realização do procedimento declinado na inicial não se justifica.

1 NCPC/2015 – Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
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Isso  porque,  como  cediço,  o  exaurimento  da  prestação
jurisdicional apenas ocorre mediante a prolação da sentença de mérito, em razão da
precariedade da citada medida antecipatória.

Registre-se, por oportuno, que o deferimento da antecipação dos
efeitos da tutela, de caráter nitidamente sumário e provisório, depende de análise do
mérito para sua inteira eficácia. De tal sorte que, mesmo havendo o cumprimento da
medida determinada em sede de antecipação dos efeitos da tutela, não se justifica a
pretensa extinção do feito pela perda superveniente do objeto.

Amparando a tese já decidiu esta Corte2:

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  ESTADO.
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA ESTADUAL  PARA  A  ANÁLISE  DA
INCLUSÃO  DO  ENTE  FEDERAL  NA  DEMANDA.  SERVIÇO  DE
SAÚDE.  DIREITO  FUNDAMENTAL.  OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA.
IMPOSIÇÃO  CONSTITUCIONAL  A  TODOS  OS  ENTES
FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM
DELES. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PREAMBULAR.
 – As ações e serviços públicos de saúde competem, de forma solidária,
à União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Logo, não há que se
falar em ilegitimidade passiva da Unidade da Federação que, por força
do art. 196, da Constituição Federal, tem o dever de zelar pela saúde
pública mediante ações de proteção e recuperação.
 – Tratando-se de responsabilidade solidária, a parte necessitada não é
obrigada a dirigir  seu pleito a todos os entes da federação, podendo
direcioná-lo àquele que lhe convier.
 – Sendo o Estado parte legítima para figurar, sozinho, no polo passivo
da demanda,  não há que se falar  no chamamento dos outros  entes
federados.
PREFACIAL  DE  AUSÊNCIA  DO  INTERESSE  PROCESSUAL.
EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  AUTORAL DEFERIDA EM  MEDIDA
LIMINAR.  REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.  CUMPRIMENTO QUE NÃO
FOI VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E
DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
 – Na conjuntura em pauta, vislumbro que a realização do procedimento
cirúrgico na autora não ocorreu de modo voluntário, ao revés, decorreu
da obrigação determinada na decisão antecipatória da tutela perquirida.
O Estado da Paraíba não reconheceu a procedência do pleito formulado
na exordial, no interregno propício, qual seja, quando da apresentação
da peça contestatória, mas sim sustentou a improcedência do pedido da
demandante.
–  O  cumprimento  da  decisão  concessiva  da  tutela  antecipada,
comprovado  no  almanaque  processual  através  da  juntada  do
ofício,  acompanhado  de  documentos,  não  enseja  a  automática
extinção do processo sem julgamento do mérito, por carência da
ação, visto que a proteção almejada apenas restou satisfeita por
força  de  ordem  judicial  deferida  liminarmente,  cuja  eficácia
depende de futura confirmação na sentença. Portanto, inexiste a
perda do objeto da demanda,  haja vista que a concretização do

2 (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01137931720128152001, 1ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 21-11-2017) 
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procedimento  apenas  foi  assegurado  após  a  prestação
jurisdicional ulterior.
[…].
– “Art. 5º – Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela
se dirige e às exigências do bem comum.” (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro) (grifamos).

Por  fim,  em relação  ao  pedido  para  que  fossem reduzidos  os
honorários advocatícios arbitrados pela sentença primeva, entendemos que também
não merece acolhimento.

Isso  porque,  o  juízo  de  equidade  deve  levar  sempre  em
consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas no art. 85, §2º do
NCPC/2015,  quais  sejam:  o  grau de zelo  do  profissional,  o  lugar  da  prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

Confira:

NCPC – Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[…];
§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.

A respeito desses critérios, assim lecionam Nelson Nery Junior e
Rosa Maria Andrade Nery3:

[…]  “São  objetivos  e  devem ser  sopesados  pelo  juiz  na  ocasião  da
fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com
que  concluiu  os  interesses  de  seu  cliente,  o  fato  de  defender  seu
constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são
circunstâncias  que  devem  ser  levadas  em  consideração  pelo  juiz
quando da fixação dos honorários de advogado.” […].

Lado  outro,  nos  termos  do  inciso  I,  do  §3º  do  art.  85  do
NCPC/2015, nas causas em que a Fazenda figure em um dos polos da demanda e o
valor da condenação ou do proveito econômico não ultrapasse o valor equivalente a
200 salários mínimos, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento. In verbis:

3 (Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435).
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NCPC/2015  –  Art.  85.  A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários ao advogado do vencedor.
[…];
§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for  parte,  a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º
e os seguintes percentuais:
I  –  mínimo  de  dez  e  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da
condenação  ou  do  proveito  econômico  obtido  até  200  (duzentos)
salários-mínimos;

No caso dos autos a sentença foi proferida em 20 de abril de 2017
e o valor do salário mínimo, à época, nos termos do Decreto 8.948/20164, era de R$
937,00 (novecentos e trinta e sete reais)5.

Deste  modo,  tendo o douto  juiz  a quo arbitrado os  honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, dentro dos
limites legais, no patamar mínimo, não vemos motivo que justifique sua alteração.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

4 Decreto nº 8.948, de 29 de dezembro de 2016 – Regulamenta a Lei nº 13.152, de 29 de julho de
2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de valorização de longo prazo.

5 Decreto nº 8.948/2016 – Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2017, o salário mínimo será de R$ 937,00
(novecentos e trinta e sete reais).
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