
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO   LIMINAR  
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000473-70.2015.815.0000 — 1º Vara de Sapé
RELATOR :João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE : Município de Sapé, representado por Clarissa Pereira Leite.
AGRAVADO : Ministério Público Estadual.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA — 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA —  SUS — SERVIÇO 
DE  ATENDIMENTO  AO  PÚBLICO  —  IRREGULARIDADES  DE 
AÇÕES  E  SERVIÇOS  DE  SAÚDE,  BEM  COMO 
ESTABELECIMENTO  INADEQUADO  — DEFERIMENTO  — 
IRRESIGNAÇÃO — AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA — ART. 2º DA 
LEI Nº 8.437/1992 — URGÊNCIA VERIFICADA — POSSIBILIDADE 
— PROVIDÊNCIAS  PARA  ADEQUAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DO 
SERVIÇO  À  SAÚDE —  URGÊNCIA  NO  PROCEDIMENTO — 
FISCALIZAÇÕES  DE  ENIDADES  E  CONSELHOS  DE  SAÚDE 
COMPROVANDO  A  NECESSIDADE  —INDEFERIMENTO  DA 
LIMINAR.

— A medida requerida em antecipação de tutela, que apresenta risco na espera do 
transcurso do prazo de 72 horas, autoriza o julgador de primeira instância afastar  
a  regra  do  art.  2º,  da  Lei  nº  8437/92,  no  deferimento  da tutela antecipada.  3.  
Presentes  os  requisitos  do art.  273,  do Código de Processo Civil,  deve  ser  
mantida  a tutela antecipada deferida. (TJMG;  AI  1.0363.14.001654-6/001;  Rel.  
Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 18/12/2014; DJEMG 28/01/2015)

—  A lei nº 9.494/97 não admite a tutela antecipada contra a Fazenda Publica,  
esgotando  no  todo  ou  em  parte  o  objeto  da  ação,  apenas  em  relação  à  
reclassificação funcional  ou  equiparação de  servidores  públicos,  concessão  de 
aumento  ou  extensão  de  vantagens  pecuniárias,  outorga  ou  acréscimo  de  
vencimentos  e  pagamento  de  vencimentos  e  vantagens  pecuniárias  a  servidor  
público. 

Vistos, etc.

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto pelo  Município de Sapé, 
contra a decisão de fls. 182/182v, proferida nos autos da Ação Civil Pública, concedendo em parte a 
tutela  antecipada,  para  determinar  ao  promovido,  ora  agravante,  a  obrigação  de  fazer  de 
implementar as 52 (cinquenta e duas) providências requeridas pelo Ministério Público, devidamente 
catalogadas às fls. 14/17 dos autos principais, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de 
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multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O agravante alega  que nos termos do art. 2º da Lei 8.437/92, a liminar só 
será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de 
direito  público.  Sustenta ainda  que,  nos termos da lei  nº  9.494/97,  não seria  possível  deferir  a 
liminar pleiteada por esgotar o mérito da ação, bem como ausência de prova inequívoca a denotar a 
verossimilhança das alegações. 

 É o que basta relatar. 

DECIDO

Aduz o agravante que a Juíza antecipou os efeitos da tutela, deferindo a 
liminar, sem antes intimar o ente público municipal para que se manifestasse sobre o pedido, agindo 
de forma contrária ao preceito legal disposto no art. 2º da Lei 8.437/92.

Apesar do disposto no referido artigo, é preciso fincar que o entendimento 
jurisprudencial acerca da matéria considera válida a decisão do juízo a quo que antecipa o pedido de 
tutela judicial, quando presentes os requisitos autorizados, sem audiência prévia do representante 
judicial da pessoa jurídica, ainda que em sede de ação civil pública, pois tal restrição fica mitigada 
ante a possibilidade de ocorrer dano de difícil reparação pela demora no cumprimento da medida 
vindicada. Note:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONEXÃO OU 
CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TUTELA ANTECIPADA. 
AUSÊNCIA  DE  OITIVA  PRÉVIA 
DA FAZENDA PÚBLICA. URGÊNCIA VERIFICADA.  POSSIBILIDADE. 
PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  DO ART.  273  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL.  DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. NÃO HAVENDO IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR 
E PEDIDO ENTRE AS DEMANDAS, NEM ESTANDO A CAUSA DE PEDIR 
DE UMA ABARCADA PELO CONTEÚDO DA OUTRA, NÃO HÁ QUE SE 
FALAR EM CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE OS PROCESSOS. 2. A 
medida  requerida  em  antecipação  de tutela,  que  apresenta  risco  na  espera  do 
transcurso do prazo de 72 horas, autoriza o julgador de primeira instância afastar a 
regra  do  art.  2º,  da  Lei  nº  8437/92,  no  deferimento  da tutela antecipada.  3. 
Presentes  os  requisitos  do art.  273,  do  Código  de  Processo  Civil,  deve  ser 
mantida  a tutela antecipada deferida. (TJMG;  AI  1.0363.14.001654-6/001;  Rel.  
Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 18/12/2014; DJEMG 28/01/2015) 

Ademais, o agravante alega que, nos termos da lei nº 9.494/97 não seria 
possível deferir a liminar pleiteada, no entanto, tal legislação não admite a tutela antecipada contra a 
Fazenda  Pública,  esgotando  no  todo  ou  em  parte  o  objeto  da  ação,  apenas  em  relação  à 
reclassificação funcional ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão 
de vantagens pecuniárias,  outorga ou acréscimo de vencimentos e pagamento de vencimentos e 
vantagens pecuniárias a servidor público, não sendo a hipótese do presente processo. 

Nesse sentido:

 AGRAVO  INTERNO.Mandado  de  segurança.  Fornecimento  gratuito 
de     medicamento.  Possibilidade  de  concessão  da  liminar.  Presença  dos   
pressupostos  legais.  Desprovimento  do  recurso.  O  STF  interpretou 
restritivamente  as  limitações  ao  poder  geral  de  cautela  do  magistrado 
condensadas  em  vários  diplomas  normativos,  apenas  não  admitindo  a 
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antecipação  de  tutela  contra  a  Fazenda  Pública,  que     esgote,  no todo ou 
em parte,  o  objeto  da  ação  no  tocante  à  reclassificação  funcional  ou 
equiparação de servidores públicos, à concessão de aumento ou extensão de 
vantagens  pecuniárias,  à  outorga  ou  acréscimo  de  vencimentos  e  ao 
pagamento  de  vencimentos  e  vantagens  pecuniárias  a  servidor  público. 
Presentes os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve 
a liminar mandamental  ser deferida. (TJPB; MS 2007301-82.2014.815.0000; 
Segunda  Seção  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes; DJPB 12/08/2014; Pág. 10) 

O  Ministério  Público  comprovou,  conforme  se  observa  no  acervo 
probatório juntado aos autos, ante as inúmeras fiscalizações na Unidade Básica de Saúde da Família 
Renascença, por diversos órgãos relacionados de alguma forma à saúde, a ausência de condições 
para a prestação de serviços de saúde na dita unidade.

Ressalte-se que o Município teve conhecimento das irregularidades desde o 
ano de 2012,  quando foi aberto o procedimento preparatório  à Ação Civil Pública, instaurado em 
razão  de  relatórios  confeccionados  por  entidades  e  conselhos  de  saúde,  contendo, inclusive, 
recomendação ao gestor municipal para a realização das diversas providências elencadas, e mesmo 
assim, esse permaneceu inerte.

Em agosto do ano de 2014, o Conselho Regional de Enfermagem constatou 
que não houve melhorias que atendessem às condições mínimas para prestação de assistência de 
saúde com dignidade. Portanto, não ocorreram mudanças significativas na unidade desde a última 
fiscalização do CRM no local.

Assim, a ação civil pública  procura resguardar e assegurar o bem da vida, 
direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno  exercício,  que  vai  desde  a  prevenção  e  tratamento  de  doenças,  com  fornecimento  de 
medicamentos, até garantir estabelecimentos com condições que assegurem o acesso universal e 
igualitário. Nesse sentido, vem atuando a jurisprudência pátria: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. FORNECIMENTO  DE MEDICAMENTO. 
GALANTAMINA  ER  16  MG.  PACIENTE  IDOSO  PORTADOR  DE 
ALZHEIMER.  RISCO  DE  PIORA  DO  QUADRO  CLÍNICO. LEI  Nº. 
10.741/03.  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA. 
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO E URGÊNCIA 
DEMONSTRADOS.  RECURSO  DESPROVIDO. 1.  A  demonstração  da 
imprescindibilidade  e urgência do  fármaco  prescrito  induz  à  procedência  do 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente a se considerar o grave 
estado do paciente. 2. De acordo com a Lei nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso), 
havendo  elementos  nos  autos  suficientes  a  demonstrar o  risco  de  dano  ao 
paciente,  que  é  pessoa  idosa,  resta  patenteada  a urgência necessária  à 
concessão  da  medida  antecipatória.  3.  Recurso  desprovido. (TJMG;  AGIN 
1.0145.13.007985-1/001; Relª Desª Sandra Fonseca; Julg. 09/07/2013; DJEMG 
19/07/2013) 

ADMINISTRATIVO.  DIREITO  À  SAÚDE.AÇÃO  JUDICIAL  PARA  O 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA  JURISDICIONAL  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC.
SÚMULA  7/STJ.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO.
1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda 



Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue 
ter acesso,  com dignidade,  a  tratamento  que lhe assegure o direito à vida, 
podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 
proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes.
2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil 
para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da 
União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem 
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a 
garantia  do  acesso  a  medicamentos  para  tratamento  de  problema  de  saúde. 
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1291883/PI,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)

Sendo assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de 
instrumento.

Intimem-se a parte agravada,  para,  querendo,  no prazo de 10 (dez)  dias, 
responder  ao  agravo,  na  forma  do  art.  527,  V do  CPC.  Oficie-se  ao  Juiz  prolator  da  decisão 
objurgada, a fim de dar ciência desta decisão. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para 
emissão de parecer. Após, voltem-me conclusos os autos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015.

João Batista Barbosa 
Juiz Convocado


