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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE. 
INSPEÇÃO  DO  CONSELHO  REGIONAL  DE 
MEDICINA.  CONDIÇÕES  DE  FUNCIONAMENTO 
INADEQUADAS.  IRREGULARIDADES 
CONSTATADAS. DESCASO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL.  OMISSÃO  DO  PODER  PÚBLICO. 
DIREITO  À  SAÚDE.  GARANTIA 
CONSTITUCIONAL.  INTERVENÇÃO  DO  PODER 
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
DESPROVIMENTO.

- Os atos ou as omissões administrativas devem ser 
objeto de controle do Judiciário quando se afastarem
dos  princípios  orientadores  da  atividade  de 
administração pública.

- 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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo de Instrumento,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 238.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto pelo Município de Bayeux-PB contra a decisão de fl. 53 

proferida pelo Juiz “a quo” que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo 

Ministério Público do Estado da Paraíba, deferiu a tutela antecipada requerida, 

para determinar todas as providências descristas nos itens “a” a “g”, no prazo 

de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Eis os itens: a) contratação de farmacêutico para às 24h do 

plantão do Laboratório que funciona no Hospital Materno Infantil; b) que todos 

os médicos pediatras apenas atendam em consultórios  e não no Posto de 

Enfermagem;  c)  contratação  de  enfermeiros  e  atendentes  de  enfermagem, 

conforme relatório do COREN-PB; d) cumprimento integral das recomendações 

do relatório da AGEVISA; e) apresentação do Alvará do Corpo de Bombeiros 

para a Maternidade João Marcicano; f) retorno do Pronto Atendimento Geraldo 

Santana para a sua antiga instalação, de forma adequada aos laudos do CRM, 

COREN,  AGEVISA e  Corpo  de  Bombeiros,  salvo  uma  reforma  geral  que 

adeque  a  Maternidade  João  Marcicano  para  funcionar  os  dois  serviços, 

também  nos  termos  da  boa  técnica  recomendada  pelos  citados  órgãos  e 

entidades; g) com a concessão da liminar dos itens anteriores e ao final do seu 

prazo,  seja  oficiado aos já  referidos órgãos e  entidades para fazerem uma 

fiscalização  no  Hospital  Materno  Infantil  e  no  Pronto  Atendimento  Geraldo 

Santana, para verificar o cumprimento das determinações.

Em suas razões, o Agravante alegou manifesta infringência aos 

princípios da discricionariedade, oportunidade e eventualidade. Aduziu que as 

contratações postuladas sem a prévia realização de concurso público, violam o 

art. 37, II, da CF e a Lei nº 8.112/90. E, ainda, para o cumprimento de todas as 

obras  estruturantes  do  Pronto  Atendimento  Geraldo  Santana,  necessita  de 

tempo hábil para licitação.

Por  isso,  postulou  a  concessão  de  efeito  suspensivo  ao 
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presente  Agravo  de  Instrumento,  para  cassar  a  decisão  agravada  que 

determinou a realização das providências requeridas pelo Agravado. No mérito, 

pugnou pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida às fls. 205/207.

Contrarrazões às fls. 212/218.

Informações prestadas pelo magistrado a quo às fls. 221/222.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, fls. 

225/233.

É o relatório. 

VOTO

A decisão de primeiro grau não merece reparos.

Destaco,  de  início,  que  na  via  estreita  deste  Agravo  de 

Instrumento não é cabível a análise de matérias de cunho meritório ainda não 

submetidas à apreciação do julgador de primeiro grau, sob pena de supressão 

de instância.

Dessa forma, cinge-se o cerne recursal à aferição da presença 

dos pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada, elencados no 

art. 273 do CPC.

Art.  273.  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte, 
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela 
pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova 
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação 
e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório do réu.

Nesse sentido:
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RECURSO ESPECIAL -  PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO 
DECLARATÓRIA  -  TUTELA  ANTECIPADA  - 
CONCESSÃO - POSSIBILIDADE - ART. 273 DO CPC - 
REQUISITOS PREENCHIDOS - PRECEDENTES - Esta 
Corte  vem  reiterando  o  entendimento  no  sentido  da 
possibilidade  de  se  conceder  a  tutela  antecipada  em 
qualquer  ação  de  conhecimento,  seja  declaratória, 
constitutiva  ou  mandamental,  desde  que  presentes  os 
requisitos  e  pressupostos  legais.  Verificados  estes,  na 
instância ordinária no momento da concessão, o aresto 
recorrido  culminou  por  afrontar  o  art.  273  do  CPC ao 
reformá-la. Recurso provido. (STJ - RESP 473072- MG -  
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJU 25.08.2003 -  
p.00358. 

No  caso  dos  autos,  tais  requisitos  restaram  sobejamente 

comprovados.

A verossimilhança das alegações está presente nos laudos da 

AGEVISA, dos Conselhos Regionais de Enfermagem, Medicina e Farmácia, 

todos  atestando  as  graves  irregularidades  e  necessidade  de  melhoras  nas 

instalações físicas do Hospital  Materno Infantil  João Marsicano e do Pronto 

Atendimento Geraldo Santana. 

A iminência de lesão grave ou de difícil reparação não só pela 

depreciação  econômica  do  patrimônio  público,  como  também  pela 

circunstância de que a população local não pode ficar desassistida enquanto os 

Gestores Públicos se sucedem no poder discutindo a responsabilidade pela 

execução das providências requeridas.

Ademais,  entendo que nessas hipóteses em que o risco de 

irreversibilidade  seja  uma  consequência  tanto  da  concessão  quanto  do 

indeferimento  da  medida  antecipatória,  que  a  verossimilhança  deve  ser 

avaliada sob o ponto de vista de se sacrificar o direito mais improvável  em 

benefício daquele que se mostre mais verossímil, conforme, aliás, dispõe o art.  

5º LICC, que orienta o magistrado, na aplicação da lei, ao atendimento dos fins 

sociais a que ela se dirige e às exigência do bem comum.

Art. 5º da LICC. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos  
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem  
comum.
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Sobre  o  tema  leciona  Cândido  Rangel  Dinamarco  in 

DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Nova  era  do  processo  civil.  São  Paulo:  

Malheiros, 2003, p. 66. em que defendendo a flexibilização da irreversibilidade 

da medida urgente, afirma:

“Todo  o  sistema  de  medidas  urgentes  apoia-se na 
conveniência  de  distribuir  riscos.  Por  isso,  em  casos  
extremos e particularmente graves os juízes antecipam a 
tutela jurisdicional apesar da situação de irreversibilidade  
que possam criar, por que a negativa poderia permitir a  
consumação de situações irremediáveis a dano do autor.  
Essa flexibilização se legitima tanto mais,  quanto mais  
elevados  forem os  valores  a  reservar  e  portanto  mais  
graves  forem  os  riscos  a  que  estiver  exposto  o  
demandante”.

De modo amplo, assegura a Carta Magna, no art. 196:

Art. 196. A saúde é de direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.347/85, a Ação 

Civil Pública pode ter como objeto a apuração de responsabilidade por danos 

morais e patrimoniais causados ao meio ambiente; ao consumidor; a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer 

outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; à ordem 

urbanística.

Cabível, também, sua propositura com a finalidade cominatória, 

para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,  ex vi do art. 3º da 

legislação mencionada:
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação 
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer.

Nessa senda, percebe-se que o Município de Bayeux, seja por 

ação,  seja  por  omissão,  não tem agido de forma satisfatória  no sentido de 

solucionar  as  irregularidades  verificadas.  Tal  conjuntura  prejudica, 

sobremaneira, a saúde e o bem-estar da população daquela localidade, não 

podendo, a meu ver, a alegação de falta de dotação orçamentária servir como 

pretexto para eliminar direito constitucionalmente assegurado ao cidadão.
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Por oportuno, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. 
CONTRATAÇÃO.  FISIOTERAPEUTAS  E 
FONOAUDIÓLOGOS.  PERDA  DO  OBJETO. 
INOCORRÊNCIA.  INTERVENÇÃO  DO  PODER 
JUDICIÁRIO  NO  EXECUTIVO.  POSSIBILIDADE. 
Não há que se  falar  em perda do objeto,  quando 
houve apenas o cumprimento de parte da pretensão
inicial,  com  o  atendimento  de  uma  unidade  de 
saúde, quando a tutela concedida objetiva também o
suprimento  da  necessidade  de  outras,  consistente 
na contratação de fisioterapeutas e fonoaudiólogos 
para suprir  a  demanda.  Quando a administração 
pública,  injustificadamente,  deixa  de  adotar  as 
medidas  necessárias  para  implementação  de 
políticas públicas que visem o cumprimento dos 
direitos  fundamentais,  como  a  saúde,  cabe  ao 
poder
judiciário corrigir  eventuais omissões,  a fim de 
efetivar  tais  direitos,  sem  que  isso  signifique 
violação ao princípio da separação dos poderes.
(TJRO; APL 0015759-32.2011.8.22.0001;  Rel.  Des. 
Renato  Mimessi;  Julg.  27/08/2013;  DJERO 
02/09/2013)

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
REEXAME NECESSÁRIO.  Ação civil pública para 
a construção de centro de atenção psicossocial 
(caps).
Direito  à  vida  e  saúde  garantido  pela  Carta 
Magna. Obrigação do poder público. Exegese do 
artigo  196  da  Constituição  Federal  e  da  Lei  n. 
10.216/01. Sentença mantida. Remessa desprovida 
(TJSC; RN 2012.006613-9; Araquari; Quarta Câmara 
de Direito Público; Rel. Juiz Rodrigo Collaço; Julg. 
24/05/2012;
DJSC 05/06/2012; Pág. 215).

E  mais,  estamos  diante  de  um  direito  social  básico  do  ser 

humano e pressuposto essencial para efetivar a dignidade da pessoa humana, 

que é um dos fundamentos basilares da Constituição Federal.

Nesse  panorama,  destaco  julgado  do  Supremo  Tribunal 

Federal, onde o Ministro Relator Luiz Fux ressalta a possibilidade de o Poder 

Judiciário  intervir  no  sentido  de  determinar  que  o  Poder  Executivo  adote 

providências administrativas para fins de melhoria da prestação do serviço de 
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saúde, sem que tal proceder viole o princípio da separação dos poderes:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO  E 
PROCESSUAL  CIVIL.  REPERCUSSÃO  GERAL 
PRESUMIDA.  SISTEMA  PÚBLICO  DE  SAÚDE 
LOCAL.  PODER  JUDICIÁRIO.  DETERMINAÇÃO 
DE ADOÇÃO DE MEDIDAS  PARA A MELHORIA 
DO SISTEMA.  POSSIBILIDADE.  PRINCÍPIOS  DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO 
POSSÍVEL.  VIOLAÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida 
quando o recurso versar questão cuja repercussão já 
houver  sido  reconhecida  pelo  tribunal,  ou  quando 
impugnar  decisão  contrária  a  Súmula  ou  a 
jurisprudência dominante desta corte (artigo 323, § 
1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos. 
Possibilidade,  ou  não,  de  o  poder  judiciário 
determinar  ao  poder  executivo  a  adoção  de 
providências administrativas visando a melhoria  da 
qualidade  da  prestação  do  serviço  de  saúde  por 
hospital da rede pública. Foi submetida à apreciação 
do pleno do Supremo Tribunal Federal na sl 47-AGR, 
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. 
Naquele  julgamento,  esta  Corte,  ponderando  os 
princípios do "mínimo existencial" e da "reserva do 
possível", decidiu que, em se tratando de direito à 
saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses 
como a dos autos, nas quais o poder judiciário não 
está  inovando  na  ordem  jurídica,  mas  apenas 
determinando  que  o  poder  executivo  cumpra 
políticas  públicas  previamente  estabelecidas.  4. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; 
RE-AgR 642.536; AP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz
Fux; Julg. 05/02/2013; DJE 27/02/2013; Pág. 20) 

Nesse  trilhar,  lançando  mão  da  técnica  de  ponderação  de 

interesses,  entre  assegurar  a  concretização do direito  à  dignidade humana, 

garantido a todos pela Lei Fundamental, em seu art. 1º, III, ou fazer prevalecer, 

em  detrimento  dessa  garantia  fundamental,  um  interesse  financeiro  e 

secundário do Poder Público, entendo – uma vez configurado esse dilema – 

que  por  razões  de  ordem  ético-jurídica,  só  há  uma  opção  possível  a  ser 

adotada:  aquela  que  privilegia  o  respeito  indeclinável  à  dignidade  humana, 

máxime diante  do  Princípio  da  Proporcionalidade,  na  vertente  do  interesse 

preponderante.
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Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do Agravo 

de  Instrumento,  vislumbro  relevante  fundamentação  na  tese  do  Agravado, 

estando  o  perigo  da  demora  caracterizado  na  possibilidade  de 

comprometimento da saúde da população que necessita fazer uso dos serviços 

de saúde prestados nas unidades de saúde em questão, razão pela qual deve 

ser confirmada a liminar de fls. 205/207.

Ante  o  exposto,  DESPROVEJO  O  AGRAVO,  mantendo  a 
decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto. 

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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