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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Ministério Público do Estado da Paraíba.

Apelado: Município de Gado Bravo.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
IRREGULARIDADES  EM  UNIDADES  BÁSICAS 
DE  SAÚDE DO MUNICÍPIO.  SOLUÇÕES  NÃO 
TOMADAS  PELO  ENTE  PÚBLICO. 
IMPROCEDÊNCIA.  FUNDAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  ADENTRAR  NO 
MÉRITO  DOS  ATOS  DA  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA.  INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO  ESTADUAL.  POSSIBILIDADE  DE 
CONTROLE  JUDICIAL  DAS  POLÍTICAS 
PÚBLICAS.  GARANTIA  DA  PRESTAÇÃO  DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. PROVIMENTO.
- A saúde, por ser um direito de todos e dever 
do estado (art. 196 da CF), deve ser prestada 
de forma eficiente. 
-  Não  há  falar  em  afronta  ao  princípio  da 
separação  dos  poderes quando  o  Judiciário 
limita-se  a  determinar  o  cumprimento  de 
mandamento  constitucional  que  obriga  o 
Município  a  garantir  condições  básicas  ao 
adequado funcionamento de suas unidades de 
saúde. 
- Provimento do apelo.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

 
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério 
Público  do Estado  da  Paraíba (fls.  118/126),  em face  de  sentença 
proferida pelo  juízo da Comarca de Aroeiras (fls. 115/117) nos autos da 
Ação Civil  Pública  para  cumprimento de obrigação de fazer  c/c  pedido 
liminar, ajuizada pelo recorrente em face do Município de Gado Bravo, 
ora recorrido.

O Magistrado singular julgou  improcedente  o  pedido 
inicial, por entender que a obrigação de fazer pleiteada inicialmente se 
trata de atribuição política conferida exclusivamente ao Poder Executivo, 
não sendo possível  a  apreciação  do mérito  dos  atos  da Administração 
Pública municipal por parte do Poder Judiciário, sob pena de violação do 
princípio constitucional da Separação dos Poderes.

Apesar de devidamente intimado, o Município de Gado 
Bravo não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 231.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em 
seu parecer (fls. 138/144), opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

No caso dos autos, o Ministério Público estadual instau-
rou  procedimento preparatório de inquérito civil (04/2012 – fls. 12/104) 
para apurar as irregularidades constatadas nos serviços de saúde presta-
dos pelas unidades básicas de saúde Maria Barbosa de Morais e Antônio 
Paulino da Silva,  pertencentes  ao Município  de Gado Bravo,  ajuizando, 
posteriormente, Ação Civil Pública em face daquele Município, asseveran-
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do a necessidade do cumprimento de obrigação de fazer para o correto e 
adequado funcionamento das referidas unidades.

Em análise detida dos autos, conclui-se não ser possível 
fechar os olhos às irregularidades encontradas pelo Parquet naquelas uni-
dades básicas de saúde, sobretudo ao considerar os relevantes serviços 
públicos nelas prestados, bem como a necessidade de se zelar pela quali-
dade dos mencionados serviços que a população busca naquelas unidades.

 
Assim, impõe-se o reconhecimento de que o Poder Pú-

blico Municipal deve, por imposição constitucional, cuidar da prestação dos 
serviços de saúde. Contudo, cabe ao administrador público decidir quando 
e onde deve empregar seus esforços e os recursos do erário a fim de sa-
nar  os  diversos  problemas  de infraestrutura postos  sob  seus  cuidados, 
exercitando, assim, uma margem de discricionariedade que lhe é conferi-
da mesmo ante sua vinculação quanto ao dever de zelar pelo patrimônio 
destinado à consecução dos serviços públicos. 

Entretanto, não se pode, com fulcro no princípio da dis-
cricionariedade e da separação das funções estatais, admitir que o Municí-
pio tenha a liberdade para renegar a realização de direitos fundamentais 
em circunstância na qual se demonstra a efetivo prejuízo aos destinatários 
sociais do direito. 

Trago  à  baila  um julgado  recente  proferido  por  esta 
Egrégia 1ª Câmara, de minha relatoria: 

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
CIVIL  PÚBLICA.  PROTEÇÃO  À  SAÚDE  PÚBLICA. 
IRREGULARIDADES  CONSTATADAS  ATRAVÉS  DE 
FISCALIZAÇÕES.  PREJUÍZO  A  COLETIVIDADE  E 
SAÚDE.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA NÃO PROVADA. ART. 333, II, DO 
CPC.   DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.
- Constatado o perigo de dano à saúde pública e 
ao  meio  ambiente,  admite-se  a  concessão  de 
medidas judiciais para sanar ou diminuir o risco à 
população  e  à  saúde  pública (TJPB  –  AI  nº 
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0100024-69.2013.815.0751,  julg.  pub. 
25/11/2013).

Importante registrar o entendimento consolidado pelo 
Supremo Tribunal Federal, que excepciona a possibilidade da ingerência do 
Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em 
clara inobservância de comando legal cogente. Veja-se: 

É possível  ao Poder Judiciário determinar a 
implementação pelo Estado, quando inadim-
plente,  de  políticas  públicas  constitucional-
mente previstas, sem que haja ingerência em 
questão  que  envolve  o  poder  discricionário 
do Poder Executivo. (RE 464143 AgR, re. Min. 
Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 15-12-2009, DJe 
030, pub. 19-2-2010). (grifo nosso) [...] Admite-
se a possibilidade de atuação do Poder Judi-
ciário para proteger direito fundamental não 
observado  pela  administração  pública.  (AI 
664053 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pri-
meira Turma, julgado em 3-3-2009, DJe 059, pub. 
27-3-2009). (Destaquei)

Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo 
e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, reve-
la-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em 
bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas defi-
nidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos 
estatais inadimplentes.

A omissão dos entes  públicos,  por  importar  em des-
cumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em 
caráter mandatário, mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integri-
dade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucio-
nal.  (STF,  RE-AgR  nº  410.715/SP,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  j.  em 
22/11/05).

Diante  das  decisões  acima  transcritas,  depreende-se 
que inexiste afronta ao princípio da separação dos poderes     quando o Judi  -  
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ciário limita-se a determinar ao Município o cumprimento de mandamento 
constitucional. 

Válido destacar que o direito à saúde encontra-se pre-
visto no art. 196 da Carta Magna, segundo o qual: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido  mediante  políticas  sociais  e  econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de ou-
tros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. 

Assim, o Poder Público deve investir parte dos seus re-
cursos na saúde, proporcionando um ambiente digno para aqueles que 
buscam profissionais para curar ou amenizar o sofrimento decorrente de 
suas enfermidades.

No caso em tela, o Município de Gado Bravo deve im-
plementar medidas necessárias ao bom funcionamento das unidades de 
saúde fiscalizadas, sanando as irregularidades verificadas pelo Ministério 
Público Estadual, dotando-as de medicamentos de urgência e emergência, 
além de todo o material essencial ao funcionamento e atendimento dos 
pacientes; providenciando o preenchimento da escala dos dentistas; colo-
cando em funcionamento todo o material exigido pela fiscalização, bem 
como providenciando a realização de atendimentos de saúde em locais 
adequados, com o mínimo de infraestrutura nas unidades básicas de saú-
de Maria Barbosa de Morais e Antônio Paulino da Silva.

Logo, carece de mais explicações se concluir que a pre-
cariedade como os serviços de saúde oferecidos à população local  são 
prestados colocando em risco a saúde dos pacientes e profissionais que ali 
atuam, pelo que viola frontalmente o princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana. 

Em consonância com todo entendimento acima expla-
nado,  merece destaque o seguinte precedente do Superior  Tribunal  de 
Justiça:
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ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CON-
TROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - POS-
SIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO 
À SAÚDE - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - MANIFESTA NECES-
SIDADE -  OBRIGAÇÃO DO ESTADO -  AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES - NÃO-OPONIBILIDADE DA RESEVA DO 
POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 
-  1.  Não  comporta  conhecimento  a  discussão  a 
respeito da legitimidade do Ministério Público para 
figurar no pólo ativo da presente ação civil pública, 
em vista de que o Tribunal de origem decidiu a 
questão unicamente sob o prisma constitucional.
-  2.  Não há como conhecer  de recurso especial 
fundado em dissídio jurisprudencial ante a não-re-
alização do devido cotejo analítico. 
- 3. A partir da consolidação constitucional dos di-
reitos sociais, a função estatal foi profundamente 
modificada, deixando de ser eminentemente legis-
ladora  em prol  das  liberdades públicas,  para  se 
tornar mais ativa com a missão de transformar a 
realidade social. Em decorrência, não só a admi-
nistração pública recebeu a incumbência de criar e 
implementar políticas públicas necessárias à satis-
fação  dos  fins  constitucionalmente  delineados, 
como também, o Poder Judiciário teve sua mar-
gem de atuação ampliada, como forma de fiscali-
zar  e  velar  pelo  fiel  cumprimento  dos  objetivos 
constitucionais. 
- 4. Seria uma distorção pensar que o princí-
pio da separação dos poderes, originalmente 
concebido com o escopo de garantia dos di-
reitos  fundamentais,  pudesse  ser  utilizado 
justamente como óbice à realização dos di-
reitos sociais, igualmente fundamentais. Com 
efeito,  a  correta  interpretação  do  referido 
princípio,  em matéria  de  políticas  públicas, 
deve ser a de utilizá-lo apenas para limitar a 
atuação do Judiciário  quando a  administra-
ção pública atua dentro dos limites concedi-
dos pela lei. Em casos excepcionais, quando a 
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administração extrapola os limites da compe-
tência que lhe fora atribuída e age sem ra-
zão, ou fugindo da finalidade a qual estava 
vinculada, autorizado se encontra o Poder Ju-
diciário a corrigir tal distorção restaurando a 
ordem jurídica violada. 
"5. O indivíduo não pode exigir do estado presta-
ções supérfluas,  pois isto escaparia do limite do 
razoável, não sendo exigível que a sociedade ar-
que com esse ônus. Eis a correta compreensão do 
princípio da reserva do possível, tal como foi for-
mulado pela jurisprudência germânica. Por outro 
lado, qualquer pleito que vise a fomentar uma 
existência  minimamente  decente  não  pode 
ser encarado como sem motivos, pois garan-
tir  a dignidade humana é um dos objetivos 
principais do Estado Democrático de Direito. 
Por  este  motivo,  o  princípio  da  reserva  do 
possível não pode ser oposto ao princípio do 
mínimo existencial. 
"6. Assegurar um mínimo de dignidade huma-
na por meio de serviços públicos essenciais, 
dentre os quais a educação e a saúde, é esco-
po da República Federativa do Brasil que não 
pode ser condicionado à conveniência política 
do administrador público. A omissão injustifi-
cada da administração em efetivar as políti-
cas públicas constitucionalmente definidas e 
essenciais para a promoção da dignidade hu-
mana  não  deve  ser  assistida  passivamente 
pelo Poder Judiciário. Recurso especial parcial-
mente conhecido e improvido. (REsp 1041197-MS, 
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25-
8-2009, DJe 16-9-2009) (Negritei)

Registre-se que o Judiciário não é insensível aos graves 
e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos, no-
tadamente na tarefa executiva, de administrar e gerir os recursos públi-
cos. Contudo, cabe a este Poder dar efetividade aos ditames legais, de 
forma que, se desrespeitada pelos poderes públicos, cabe ao Judiciário, 
quando acionado, intervir e fazer cumprir os ordenamentos constitucionais 
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e infraconstitucionais. 

Ante o exposto, com base nos argumentos acima deli-
neados,  DOU PROVIMENTO AO APELO  para reformar a sentença, no 
sentido de condenar o Município de Gado Bravo a implementar todas as 
medidas indicadas na petição inicial da Ação Civil Pública. Em caso de des-
cumprimento deverá ser aplicada uma multa ao Município promovido no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês de atraso, o que faço 
em conformidade com o disposto no art. 461, §5º, do CPC, a qual deverá 
ser revertida para a conta do Fundo de Direitos Difusos Estadual. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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