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AGRAVO DE INSTRUMENTO.    AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.  INSPEÇÃO
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. CONDIÇÕES
DE  FUNCIONAMENTO  INADEQUADAS.
IRREGULARIDDES  CONSTATADAS.  DESCASO  DA
ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.  OMISSÃO  DO  PODER
PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTE
DESTA CORTE E DO STF. INTELIGÊNCIA DO ART. 557,
CAPUT, DO CPC. DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL

-  “Não  sanadas  as  irregularidades  apontadas  no
relatório realizado pelo conselho regional de medicina
da  Paraíba,  restando  evidente  o  risco  à  saúde  da
população,  ante  a  má  condição  de  funcionamento,
deve ser confirmada a decisão liminar que determinou
a  adequação  da  unidade  básica  de  saúde  são
Lourenço.  Conforme  já  decidiu  o  Supremo  Tribunal
Federal,  é  permitido  ao  poder  judiciário  intervir  no
sentido  de  determinar  que  o  executivo  adote
providências administrativas para fins de melhoria da
prestação do serviço de saúde.”  (stf;  re-agr 642.536;
AP;  primeira  turma;  Rel.  Min.  Luiz  fux;  julg.
05/02/2013).

-  Eventual reforma  da  decisão  detém  o  condão  de
causar  danos  irreparáveis  aos  cidadãos  sapeenses,
dada a imprescindibilidade de um adequado serviço de
saúde  à  população  daquele  município,  fundamento
este que deve se sobressair perante a argumentação
do possível esgotamento do mérito trazida pela parte
recorrente.

V I S T O S



Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito

suspensivo interposto pelo Município de Sapé, contra decisão exarada pelo Juízo

de Direito da 3ª Vara da Comarca de Sapé  que, nos autos da Ação Civil Pública

movida pelo Ministério Público, deferiu pedido de tutela antecipada, no sentido de

determinar que o agravante adote medidas de adequação estrutural e material da

Unidade Básica de Saúde da Família – José Feliciano (fls.198/201).

Em suas razões, o recorrente alega, em suma, que o pedido de

antecipação de tutela deferido pelo Juízo de Origem esgota o mérito da ação, diante

do seu caráter satisfativo, além de aduzir a ausência de prova inequívoca, sob o

argumento de que os  documentos juntados narram situação encontrada há pelo

menos 02 (dois) anos.

Ao  final,  pugnou,  liminarmente,  pelo  recebimento  do  presente

recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e, no mérito, o seu provimento para que

seja reformada a decisão de primeiro grau, a fim de que não produza mais efeitos.

Pedido de efeito suspensivo indeferido – fls. 211/213.

Contrarrazões apresentadas (fls.217/224).

A  Magistrada  de  primeiro  grau  prestou  informações  às  fls.

227/228,  juntando,  na  oportunidade,  cópia  dos  termos  de  audiência  e  diligência

realizadas na Curadoria de Saúde daquela Comarca (fls. 229/414)

A  Procuradoria  Geral  de  Justiça,  às  fls.  417/425,  opinou  pelo

desprovimento do recurso pelo prosseguimento do feito sem manifestação sobre o

mérito, ante a ausência de interesse público primário.

É o relatório

DECIDO

O caso ora em disceptação concentra-se em aferir o acerto do

decreto  judicial  que  deferiu  tutela  antecipada  no  sentido  de  determinar  que  o

Município de Sapé adote medidas de adequação estrutural e material da Unidade



Básica de Saúde da Família – José Feliciano, apontadas na peça vestibular da ação,

cuja cópia fora encartada às fls. 19/38. 

 Os requerimentos exordiais da referida Ação Civil Pública foram

elencados  em  53  (cinquenta  e  três)  itens,  dentre  os  quais  podemos  citar:  a

restauração do prédio ou transferência para imóvel  adequado;  o  atendimento às

normas da Vigilância Sanitária; a aquisição de suporte para papel toalha e sabonete

líquido para as pias; a compra de lixeiras com tampas acionadas por pedal para as

salas e banheiros; a impermeabilização de paredes das salas do consultório médico

e de imunização; a instalação de extintores de incêndio etc.   

É de bom alvitre lembrar que o Parquet, através da lide proposta

no primeiro grau de jurisdição, invocando os artigos 129, II e 197 da Constituição,

busca  zelar  pelo  efetivo  respeito  da  Administração  de  Sapé  aos  serviços  de

relevância pública.

Assim, em que pesem as alegações apresentadas, não se admite

concluir  que  os  documentos  apresentados  pelo  Ministério  Público estejam

desatualizados pelo simples fato de terem sido lavrados há mais de 02 (dois) anos,

uma vez que a edilidade deixou de apresentar quaisquer elementos que comprovem

a adoção de medidas saneadoras das irregularidades encontradas.

Conforme  bem  ressaltado  pela  Magistrada  Singular,  a

documentação carreada aos autos demonstram o precário estado de conservação e

higienização  da  Unidade  Básica  de  Saúde  da  Família  –  José  Feliciano.  A

determinação  de  antecipação  de  tutela  consubstanciou-se  em  anormalidades

constatadas  pela  Vigilância  Sanitária;  Conselho  Municipal  de  Saúde;  Conselho

Regional de Medicina da Paraíba; Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba;

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba; Conselho Regional de Farmácia do

Estado da Paraíba;  e Secretaria  Estadual  de Saúde da Paraíba,  cujos relatórios

foram devidamente acostados aos autos do processo originário.

Como se sabe, de acordo os preceitos constitucionais insculpidos

nos artigos 5º e 196 da Constituição Federal,  a vida está ligada ao conceito  de

pessoa humana, sendo inviolável, enquanto a saúde é um direito de todos e um

dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas sociais e econômicas



que promovam o “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua

promoção, proteção e recuperação”. 

Essas  ações  e  serviços  públicos  são  de  responsabilidade  do

Poder  Público,  “devendo sua  execução  ser  feita  diretamente  ou  através  de

terceiros”, possuindo como diretriz básica o “atendimento integral”.

Assim, resta-se inconteste que as irregularidades elencadas pelos

mencionados  órgãos  detém  o  condão  de  causar  evidente  risco   à  saúde  da

população local, o que, por si só,  autoriza a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, importante transcrever recente decisão proferida

pela Colenda Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, consubstanciada em

entendimento do Superior Tribunal Federal, ao julgar caso análogo. Vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
UNIDADE  BÁSICA  DE  SAÚDE.  INSPEÇÃO  DO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. CONDIÇÕES DE
FUNCIONAMENTO  INADEQUADAS.  IRREGULARIDDES
CONSTATADAS.  DESCASO  DA  ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DIREITO À
SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.  INTERVENÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  REFORMA  DO
DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO. Os
atos  ou  omissões  administrativas  devem  ser  objeto  de
controle  do  judiciário  quando  se  afastarem dos  princípios
orientadores  da  atividade  de  administração  pública.  Não
sanadas as irregularidades apontadas no relatório realizado
pelo  conselho  regional  de  medicina  da  Paraíba,  restando
evidente o risco à saúde da população, ante a má condição
de  funcionamento,  deve  ser  confirmada a  decisão  liminar
que determinou a adequação da unidade básica de saúde
são Lourenço. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal
Federal,  é  permitido  ao  poder  judiciário  intervir  no
sentido  de  determinar  que  o  executivo  adote
providências  administrativas  para  fins  de  melhoria  da
prestação do serviço de saúde. (stf; re-agr 642.536; AP;
primeira  turma;  Rel.  Min.  Luiz  fux;  julg.  05/02/2013).
Restando demonstrada a relevância da fundamentação e
residindo  o  perigo  da  demora  no  possível
comprometimento da saúde da população local, patente
o  preenchimento  do  requisitos  para  deferimento  da
liminar.     (TJPB  ;  AI  2000799-64.2013.815.0000;  Quarta
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 04/06/2014; Pág. 20) (Grifei).

Outrossim, não é demais pontuarmos que eventual  reforma da

decisão detém o condão de causar  danos irreparáveis aos cidadãos sapeenses,



dada a imprescindibilidade de um adequado serviço de saúde à população daquele

município,  fundamento  este  que deve se sobressair  perante  a argumentação do

possível esgotamento do mérito trazida pela parte recorrente.

Destaco que o julgador deve aplicar a lei em atendimento aos fins

sociais a que ela se dirige, de forma a preservar os mais importantes bens a serem

tutelados, como a saúde e a vida, conforme orienta o artigo 5º da Lei de Introdução

às Normas do Direito Brasileiro, que adiante segue:

“Art. 5o  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais
a que ela se dirige e às exigências do bem comum.” 

Ante o exposto, com fulcro no permissivo insculpido no art. 557 do

CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

P. I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto
                         RELATOR    
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