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8 - Incabível a indenização por danos morais pleiteada pela parte autora, uma vez que o sofrimento 
narrado é inerente à sua condição de saúde, capaz de fragilizar qualquer pessoa que se veja acometida da 
mesma doença, não se vislumbrando qualquer ato que enseje violação à dignidade da parte autora a 
justificar a condenação do ente público ao pagamento de uma indenização.  

9 - Para início do tratamento oncológico, devem ser levadas em consideração não somente as 
condições clínicas do paciente, como também os critérios e as normas para internação e atendimento, 
inclusive com inscrição em fila de espera, o que justifica a espera, por um período, para o início do 
tratamento. 

10 - Deve ser anulada a sentença que decretou a extinção do processo sem resolução do mérito e, 
com base no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, deve ser confirmada a antecipação de tutela 
anteriormente deferida e julgado procedente o pedido de fornecimento do adequado tratamento oncológ ico 
hospitalar e radioterápico, julgando-se improcedente, no entanto, o pedido de indenização por danos 
morais. 

11 - Recurso de apelação parcialmente provido. 
  
  
  
ACÓRDÃO 
  
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros 

da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.  

  
Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018 (data do julgamento). 
  
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES  
Desembargador Federal 
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        CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROGRAMA ¿MINHA CASA MINHA VIDA¿. ATRASO 

NA ENTREGA DA OBRA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. REDUÇÃO SALARIAL. 
RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESCABIMENTO.  

        1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os contratos de compra e 
venda e mútuo, com garantia em alienação fiduciária. 

        2. A hipótese em tela não se confunde com aquela que deu ensejo à edição da súmula 543 do 
Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição  das parcelas 
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".  

        3. Com efeito, a relação negocial entre a autora e a vendedora do imóvel evoluiu da promessa de 
compra e venda para a efetiva venda do bem, mediante a obtenção de financiamento para quitação do 
preço, com execução da garantia em alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, de modo que ficou 


