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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE PATOS DE MINAS

2ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas

Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, 1600, Guanabara, PATOS DE MINAS - MG - CEP: 38701-195

PROCESSO Nº 5005538-25.2018.8.13.0480

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM (7)

ASSUNTO: [Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução]

AUTOR: HOSPITAL SAO LUCAS LTDA

RÉU: AMBAR SAUDE

Vistos, etc.

Trata-se de uma  ajuizada por  em face de AÇÃO ORDINÁRIA HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA
 ao fundamento de que houve um contrato de arrendamento de bens e gestão entre asAMBAR SAÚDE,

partes aqui litigantes, no intuito que fossem geridos pela parte Requerida o Hospital, aqui figurando no
polo ativo, bem como uma clínica de saúde, o qual também litiga nesse juízo sobre o mesmo fato nos
autos nº 5006163-59.2018.8.13.0480.

Todavia, segundo a parte Requerente, a Requerida vem descumprindo uma série de obrigações com as
quais se obrigara, o que vem causando um colapso administrativo no hospital com uma série de
financiamentos em atraso, salários de funcionários em aberto, honorários médicos inadimplidos, dentre
outras várias situações que vem prejudicando o bom funcionamento do hospital.

Assim, em sede liminar, requereu sejam os efeitos dos contratos mencionados suspensos, com a retomada
da administração pelo Dr. Sérgio Piau, representante legal do hospital e antigo administrador,
expedindo-se ofícios aos convênios do hospital para mudar a conta do repasse das verbas.

É o relatório, decido.

Inicialmente, associe-se os presentes autos aos de nº 5006163-59.2018.8.13.0480, uma vez que reconheço
a conexão existente entre eles.

Assim, cumpre destacar que para se deferir uma Tutela de Urgência é necessário restar comprovados os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/15, quais sejam: a probabilidade de direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
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Compulsando os autos, verifica-se que o contexto dos contratos celebrados transcendem o particular e traz
reflexos a toda população de Patos de Minas e Região que depende desse hospital para realizar seus
tratamentos, já seu atendimento quase que total correspondem a pacientes do SUS.

Interessante mencionar que a definição de contrato pelo Direito Civil vem deixando de ser conceituado
em sua visão clássica de que é um instrumento oriundo da manifestação de vontade das partes, com o
objetivo de criar, regulamentar ou extinguir relações entre particulares de caráter patrimonial e entre as
partes envolvidas.

Logo, tal conceito está sendo aprimorado pela visão contemporânea de personalização e
constitucionalização do Direito Civil.

Assim, nos ensinamentos de Flávio Tartuce, citando o professor Paulo Nalin:

“O contrato constituir a relação jurídica subjetiva, nucleada na solidariedade constitucional, destinada à
produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares subjetivos da relação,

como também perante terceiros.”
1

Portanto, nesse contexto, a situação  trazida aos autos não poderá ser observada apenas sobre o parâmetro
restrito da limitação contratual entre as partes, mas sim, considerando o reflexo que a vigência, suspensão
ou rescisão dele causará a terceiros, além do interesse público, até mesmo porque, o artigo 421 do Código
Civil traz em seu bojo, a necessidade do contrato celebrado respeitar os limites de sua função social, que
nada mais é, em uma definição grosseira, do que ele ser interpretado através de um contexto social, o qual
seus efeitos, de alguma forma, alcançará uma finalidade coletiva.

Aliás, o próprio professor Tartuce ainda afirma:

“O contrato não pode ser mais visto como uma bolha, que isola as partes do meio social.
Simbologicamente, a função social funciona como uma agulha, que fura a bolha, trazendo uma
interpretação social dos pactos. Não se deve mais interpretar os contratos somente de acordo com aquilo
que foi assinado pelas partes, mas sim levando-se em conta a realidade social que os circunda.”2

Nesse sentido, a atual administração exercida pela parte Requerida tem trazido inúmeros fatos que levam
a crer, em um juízo sumário de cognição, que o Hospital Requerente está com o cumprimento de seu
objetivo social entrando em  colapso em razão da irregular gestão e que isso vem prejudicando não só as
partes contratantes, mas também toda uma coletividade que procura o hospital para tratamento de saúde.

De acordo com os documentos apresentados aos paginadores de nº 5525140 à 55251342, verifica-se os
inúmeros débitos em aberto que seriam de responsabilidade da parte Requerida nos moldes do contrato de
gestão realizado, causando, inclusive, a inclusão do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao
crédito.

Além disso, nota-se pela notificação de ID nº 55251406, que o repasse ao Centro Oncológico não vem
sendo realizado, o que tem prejudicado os pacientes de toda a região em seu tratamento.

Nota-se ainda, através do Boletim de Ocorrência ao ID nº 55918129 que foi desviado equipamento
importante do hospital para outro hospital na cidade de Montes Claros de propriedade do representante
legal da Requerida.

Ademais, há várias provas de equipamentos obsoletos e sem manutenção que tem deixado o hospital
Requerente em situação calamitosa para atendimento dos pacientes e bom exercícios dos profissionais.

Destaca-se ainda, uma comitiva que foi realizada por alguns vereadores desse município em que relatam o
descaso dos gestores atuais, bem como toda a dificuldade enfrentada pelos pacientes do hospital.
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Por fim, a partir do ID nº 60415531, pode-se observar inúmeras matérias da imprensa local que relatam as
dificuldades e protestos de funcionários e pacientes sobre a atual situação da parte Requerente.

Logo, verifico que a probabilidade do direito se encontra amparada pelo vasto acervo probatório
apresentado até aqui, constatado que os contratos celebrados não vêm sendo cumpridos como deveriam.

O perigo de dano também se encontra presente, já que o descumprimento desse contrato pela atual gestora
transcende a pessoa das partes e alcança terceiros, especialmente usuários do SUS, tratando-se pois, e
uma matéria até mesmo de interesse público.

Nesse sentido, em um juízo sumário de cognição, embasado nas provas apresentadas até aqui, vislumbro
que a função social do contrato não está sendo observada, já que a atual administração não vem
cumprindo com suas obrigações assumidas, deixando a parte Requerente imersa em dívidas, com
parcerias importantes rompidas, com pagamentos de funcionários em aberto, equipamentos médicos
quebrados, sem manutenção, prejudicando o melhor atendimento da população, além de deixar os
pacientes do hospital absolutamente desamparados.

ANTE AO EXPOSTO, invocando o poder geral de cautela,  o pedido de DEFIRO Tutela de Urgência
uma vez que restaram evidenciados em um juízo sumário de cognição, os elementos autorizadores do art.
300 do CPC/15, de sorte que determino a suspensão dos contratos de gestão e arrendamento de bens ora
discutidos, tanto do Hospital São Lucas, quanto da Clínica D’Heronville, de modo que restabeleço
imediatamente a antiga administração do hospital e da clínica, liderada pelo Dr. Sérgio Piau, cabendo à
Requerida, entregar ao novo administrador as chaves do hospital, encerrando, por ora, suas atividades, até
decisão definitiva.

Oficie-se, como solicitado na inicial.

Tendo em vista que já houve habilitação da Requerida aos autos, intime-se no intuito de apresentar sua
devida defesa, pelo prazo legal, sob pena de incidência da revelia e seus efeitos.

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos de nº 5006163-59.2018.8.13.0480, já que a medida
liminar também produzirá o mesmo efeitos em seus pedidos.

Defiro ainda, os benefícios da justiça gratuita à parte Requerente.

Intime-se.

Patos de Minas, 31 de janeiro de 2019.

José Humberto da Silveira

Juiz de Direito em substituição

___________________________________

1TARTUCE, Flávio. Teoria geral dos contratos e contros em espécie. 8 . ed. São Paulo: Método, 2013.

2TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 5. ed. São Paulo: Método, 2015.

Num. 60763824 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JOSE HUMBERTO DA SILVEIRA - 31/01/2019 16:45:34
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19013116453254700000059474481
Número do documento: 19013116453254700000059474481


	Cabeçalho
	Índice
	Decisão | NUM: 60763824 | 31/01/2019 15:56

