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AGRAVO DE INSTRUMENTO 0081261-21.2019.8.19.0000 
AGRAVANTES:DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPE/RJ) E 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  
RELATOR: DES. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA 

 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

interlocutória de indeferimento de liminar antecipatória na ação civil pública 
0327400-44.2019.8.19.0001, em curso na 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da 
Capital, com o seguinte teor: 

 
1 - O MP e a Defensoria Pública requerem a concessão de tutela de 
urgência para que seja determinado ao Município do Rio de Janeiro a 
constituição imediata de um Gabinete de Crise Institucional para a gestão 
da rede de saúde municipal, considerando ser "público e notório o caótico 
quadro que assola a rede pública municipal de saúde como um todo", bem 
como a realização de diversos procedimentos de caráte administrativo e 
executivo.  
  
Tal pedido não pode ser acolhido sem prévia oitiva do réu, pois não cabe 
ao Poder Judiciário, ou a parte autora, determinar como o Poder Executivo 
deve exercer as suas funções e governar. A administração pública 
municipal, inclusive da rede de saúde municipal, cabe ao Poder Executivo 
do Município do Rio de Janeiro e ao seu Chefe, no caso o Prefeito, eleito 
democraticamente.  
  
Por outro lado, não há prova irrefutável de que a parte ré está 
contingenciando ilegalmente verbas oriundas de repasses constitucionais à 
saúde e receitas vinculadas ao custeio de ações e serviços públicos de 
saúde.  
Isto posto, indefiro o pedido de liminar.  
  
2 - Cite-se. Expeça-se mandado.  
  
Rio de Janeiro, 11/12/2019.  
 
Os recorrentes apontam, em síntese, para o grave quadro que se encontra 

a saúde neste município e fazem uma série de pedidos que se ligam a uma matriz 
principal que é a instalação de um gabinete de crise, cujo funcionamento detalham 
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nos pedidos deste recurso. Embora aparentemente desnecessário convém frisar que 
este recurso se encontra na fase de cognição sumária, com o propósito exclusivo de 
analisar o pedido de antecipação de tutela renovado nesta instância.   

 
A matéria trazida pelos recorrentes, manejada na primeira instância 

através de uma ação civil pública, uniu o Ministério Público na sua função precípua 
de defesa dos interesses da sociedade em geral e da Defensoria Pública na defesa 
dos interesses dos hipossuficientes social e economicamente, principais atingidos 
pelas políticas públicas, sobretudo as relativas à saúde.  É o brevíssimo relatório. 
Passo a decidir. 

 
A intervenção do Poder Judiciário nesta questão, como em tantas outras 

práticas dos demais Poderes da República, tem levado a judicialização em torno do 
controle dos atos dos administradores públicos, que nada tem do denominado 
ativismo judicial, posto que ligadas, fundamentalmente, ao exercício do filtro 
constitucional que busca o estrito cumprimento (i) dos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito, elencados no artigo 1º e (ii) dos objetivos fundamentais da 
República, que estão no artigo 3º, ambos da Constituição Federal. Basta uma 
simples leitura destas regras, que compõem o núcleo duro da Carta Política, para 
encontrar a dignidade como fundamento do Estado. Assim, o principal destinatário 
desta norma é o administrador público, que não poderá estabelecer qualquer 
política pública senão ancorada no princípio da dignidade e neste ponto não é 
necessária uma explicação longa para enquadrar o direito à saúde como de 
primeiríssima geração e seguramente o de mais clara adequação ao conceito de 
dignidade. 

 
Destarte, a atuação do Judiciário não pode ser tida como intervencionista, 

mas, necessária e devida, sobretudo quando instituições da estatura da Defensoria 
Pública e do Ministério Público, do alto das relevâncias constitucionais já 
ressaltadas, manejam uma class action que busca a normalização da prestação da 
saúde no município e cujos pedidos formulados neste agravo não importam em 
despesas desnecessárias, pois, apenas unem vários órgãos em busca de uma solução 
comum de interesse dos usuários dos serviços de saúde pública, numa verdadeira 
cooperação judiciária e de autocomposição apregoadas com destaque pela recente 
legislação processual hoje vigente. 

 
Sem adiantar qualquer juízo de valor definitivo, fato é que o que se tem 

noticiado diuturnamente aponta para um verdadeiro caos na saúde pública, com 
imputação, inclusive, de perda de vidas decorrente da dificuldade de atendimento, o 
que será enfrentado no curso do processo principal, mas, neste momento é 
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suficiente para caracterizar o periculun in mora, elemento necessário para a 
antecipação da tutela jurisdicional.  

 
Cumpre destacar que embora a petição inicial vise a obrigação de alocar o 

valor de R$ 284 milhões, que os agravantes entendem indevidamente 
contingenciado e bloqueado da Pasta da Saúde, cabe destacar um trecho do recurso 
com a seguinte afirmação: Ainda  sobre  a  temática  orçamentária,  importante  
registrar  que,  agora,  coincidentemente,  após  todo  o destaque dado pela mídia e 
após a propositura desta demanda, também divulgada amplamente, o Chefe do 
Poder Executivo Municipal resolveu editar novos decretos municipais de abertura de 
crédito suplementar e remanejamento de verbas (Decreto Rio nº 46937 de 10 de 
dezembro de 2019, publicado na data de hoje, e Decreto Rio nº 46938 de 10 de 
dezembro de 2019, publicado também na data de hoje), pelos quais de uma tacada 
só devolve à pasta da saúde aproximadamente R$ 268,4 milhões, quantia bem 
próxima ao valor contingenciado ao longo do ano de 2019 conforme exaustivamente 
comprovado na exordial.   

                    
 Não há qualquer dúvida acerca do fumus boni juris nem do periculun in 

mora, razão pelo qual CONHEÇO o recurso porque presentes os requisitos de 
admissibilidade, inclusive, em razão da dispensa legal do preparo, afastando, por 
ora, o pedido de obrigação de alocar o valor de R$ 284 milhões para a saúde, uma 
vez que como salientado supra e noticiado no recurso pelos agravantes foi 
recentemente, de algum modo, descontigenciado, para DEFERIR PARCIALMENTE o 
pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, de modo que; 

 
(a) seja instaurado, imediatamente,  um  Gabinete  de  Crise  

interinstitucional, com a interação da RioUrbe, da Comlurb, das Organizações 
Sociais, do RioSaúde, dentre outras e intersetorial, com participação necessária das 
Secretarias Municipais de Saúde e Fazenda e de representantes dos órgãos com 
autonomia plena para tomar decisões de gestão, com funcionamento ininterrupto 
até que seja superada a crise na rede municipal de saúde, não podendo ser inferior 
a março de 2020; 

 
(b) seja executado um plano de contingência que adote medidas 

emergenciais  destinadas  ao restabelecimento do funcionamento adequado, 
contínuo e ininterrupto de todas as unidades municipais de saúde, assim como à 
mitigação e contenção dos impactos da crise na população, com, no mínimo, 
informações sobre: 

      
(b.1.) o prazo de vigência do plano;    
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(b.2.)  as unidades de saúde   que   estão   com   todos   os   serviços   
em   regular   funcionamento, identificando os serviços ofertados;    

(b.3.) as unidades de saúde que se encontram com alguma 
restrição/suspensão/paralisação no atendimento, identificando o motivo e os 
serviços afetados, assim como as medidas adotadas para o restabelecimento 
célere e regular do funcionamento das unidades;    

(b.4.) o mecanismo utilizado para comunicação entre a unidade de 
saúde e a regulação em caso de restrição/suspensão/paralisação do 
atendimento, sobretudo de urgência e emergência (email, whatsapp, 
telefone), e o transporte a ser utilizado para eventuais transferências;     

(b.5.)  a apresentação   de   um   protocolo   único   adotado   por   
todas   as   unidades   de   acolhimento, classificação de risco e definição dos 
locais de atendimento destinados aos pacientes verdes e azuis;  

(b.6.) a apresentação   de   um   protocolo   único   de   
referenciamento   dos   pacientes   que   não   forem atendidos   nas   unidades   
de   urgência   e   emergência,  contendo   o   meio   de   formalização   do 
encaminhamento dos pacientes por escrito, com assinatura e matrícula do 
servidor responsável, a previsão de transporte/transferência quando 
necessário e a indicação da unidade responsável pelo acolhimento;  

(b.7.) a garantia   de   que   todas   as   unidades   se   responsabilizem   
pelo   redirecionamento, referenciamento e/ou transferência do paciente 
quando for o caso;  

(b.8.) a previsão de reativação célere dos serviços paralisados, 
inclusive os serviços ambulatoriais e de atenção básica, e término da restrição 
de atendimento;  

(b.9.) a identificação das equipes e seus integrantes responsáveis 
pela fiscalização do cumprimento do plano em cada unidade, com os 
respectivos telefones de contato;    

(b.10.) as medidas destinadas à manutenção do abastecimento 
regular das unidades de saúde com medicamentos, insumos e materiais 
médico-hospitalares;    

(b.11.) as medidas destinadas à recomposição das equipes de 
recursos humanos, sobretudo aos finais de semana e datas festivas de fim de 
ano (Natal – 24 e 25/12 e Ano Novo – 31/12 e 01/01);    

(b.12.) o valor dos recursos destinados a cada unidade no período de 
contingência, fonte dos recursos, data de pagamento e previsão da forma de 
quitação dos valores devidos.    

       
(c) se dê ampla publicidade ao Plano de Contingência pelos diversos meios 

de comunicação e informe, diariamente, ao   Ministério   Público   e   à   





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

OITAVA CÂMARA CÍVEL 

JC - 8ª C.C. – AG 0081261-21.2019.8.19.0000 

5/8 

Defensoria   Pública, por   e-mail (saudecapital1@mprj.mp.br, 
saudecapital2@mprj.mp.br,   saudecapital3@mprj.mp.br, 
saudecapital4@mprj.mp.br,  saudecapital5@mprj.mp.br, 
coordsaudeetutelacoletiva.dpge@gmail.com), as   unidades   de   saúde   que   
se   encontram   com alguma restrição/suspensão/paralisação no 
atendimento, identificando o motivo e os serviços afetados   assim   como   as   
medidas   adotadas   para   o   restabelecimento   célere   e   regular   do 
funcionamento das unidades;    

    
(d) antes   de   implementar   qualquer   decisão   no   sentido   do   

bloqueio,   contingenciamento, cancelamento ou qualquer outra forma de 
restrição ou limitação ao poder de gasto ou repasse de recursos pelos órgãos 
municipais relativos a ações e serviços públicos de saúde (ASPS) ou a qualquer 
ação ou programa previstos no Plano de Saúde, na Programação Anual de 
Saúde ou na Lei Orçamentária Anual como referente à Função de Governo 
Saúde, se decline, mediante publicação nos meios oficiais de comunicação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em linguagem clara, didática e 
objetiva, passível de compreensão pelo cidadão comum, as suas motivações 
para tanto, explicitando, no mínimo:    

    
(d.1.) as razões que tornam a decisão proposta imprescindível, 

incluindo a comprovação efetiva dos fatores concretos que conduziram à 
frustração de receitas e o risco de afetação das metas de resultado nominal e 
primário e, conforme o caso, a justificativa para o erro de previsão de receita 
ou despesa feita para os meses remanescentes do exercício financeiro;  

  
(d.2.)   os   valores   nominais   e   percentuais   de   dotações   de   

cada   Função   de   Governo   e   unidade orçamentária correspondendo às 
alterações de poder de gasto – para mais ou menos – por força da decisão 
proposta;  

  
(d.3.) a informação se as alterações de poder de gasto (para mais ou 

para menos) atingiram de forma uniforme todas as demais Secretarias assim 
como todas as subfunções, programas e ações da função Saúde;  

  
(d.4.) o detalhamento e quantificação de ações e seus programas de 

trabalho que deixariam de ser implementados por força da decisão proposta;    
  
(d.5.) os impactos negativos esperados a partir dos efeitos da 

mudança da programação detalhada nos itens acima;  

mailto:saudecapital3@mprj.mp.br,%20saudecapital4@mprj.mp.br
mailto:saudecapital3@mprj.mp.br,%20saudecapital4@mprj.mp.br
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(d.6.) ao menos 3 (três) alternativas de restrições de menor 

magnitude quanto ao poder de gasto afetado para as ações e programas 
previstos no Plano de Saúde, na Programação Anual de Saúde ou na Lei 
Orçamentária Anual como referente à Função de Governo Saúde;  

  
(d.7.) a justificativa sobre como o saldo de bem-estar social esperado 

a partir da decisão proposta é maior do que as alternativas relacionadas no 
item acima, levando em conta   a equidade na distribuição dos efeitos da 
decisão;  

   
(d.8.) quais os dados e sua análise que embasam as estimativas e 

justificativas previstas nos dois itens anteriores;     
             
(d.9.)   quais   os indicadores e como será o seu monitoramento, que   

permitam o   fiel   e   tempestivo acompanhamento dos efeitos e impactos 
produzidos a partir da decisão proposta, para averiguar se e enquanto são 
compatíveis com as estimativas e justificativas relacionadas nos itens d.5 e 
d.6;  

  
(d.10) a declaração   de   que   a   decisão   não   importará   em   nova   

redução   dos   serviços   de   saúde   já ofertados à população nem impactará 
sua fiel execução;    

     
(e) se atualize, publique nos meios oficiais de comunicação e apresente 

nos autos principais, da ação civil pública, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
nos moldes da Resolução SMS nº 3074/2016 (publicada no Diário Oficial do 
Município   de   19/09/2016),   o   inventário   dos   serviços   de   saúde   
ofertados   na   rede   municipal (própria, contratada e conveniada), 
identificando com precisão o quantitativo de unidades de saúde (de todos os 
níveis de complexidade), de servidores e profissionais de saúde contratados, 
de exames, consultas, cirurgias e procedimentos em geral, de leitos de 
urgência/emergência e leitos hospitalares) e equipamentos existentes em 
janeiro de 2017, assim como os serviços que sofreram   redução   até   a   data   
de   apresentação   do   inventário   atualizado,   destacando-se os existentes 
na atenção básica e nas redes temáticas e prioritárias de atenção à saúde 
(Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências. Rede de 
Atenção Psicossocial Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas: e 
Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência);  
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(f) se abstenha de realizar qualquer redução no quantitativo de unidades 
de saúde de servidores e profissionais de saúde e serviços de saúde 
(consultas, exames, cirurgias, procedimentos, leitos de urgência/emergência e 
leitos hospitalares) ofertados à população que não aqueles que já sofreram 
redução conforme atestado no inventário a ser publicado e apresentado 
conforme o item anterior;    

       
(g) seja apresentado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, plano de ação 

para a recomposição, no prazo máximo   de   1   ano,   da   rede   municipal   
de   saúde   com   o   restabelecimento   do   quantitativo de unidades de 
saúde, servidores e profissionais de saúde contratados, equipamentos e 
serviços ofertados (consultas, exames, cirurgias, procedimentos em geral, 
leitos de urgência/emergência e leitos hospitalares) que foram reduzidos, 
destacando-se os existentes na atenção básica e nas redes   temáticas   e   
prioritárias   de   atenção   à   saúde   (Rede   Cegonha,   Rede   de   Atenção às 
Urgências   e   Emergências,   Rede   de   Atenção   Psicossocial   Rede   de   
Atenção   às   Doenças   e Condições Crônicas: e Rede de Cuidado à Pessoa 
com Deficiência).    

Cumpre, ainda, destacar que a necessária manifestação da Fazenda Pública 
antes da concessão da tutela de urgência em ações civis públicas contra 
pessoas jurídicas de direito público, conforme preconiza o art. 2º, da Lei 
8437/92, foi mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, que em situações 
excepcionais decidiu ser possível a concessão de tutela antecipatória sem a 
prévia oitiva da Fazenda quando for para resguardar princípios ou bens 
maiores e desde que preenchidos os requisitos legais para sua concessão, de 
acordo com o seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR 
CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI N. 8.437/1992. 
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos se é 
possível a concessão de liminar, sem oitiva prévia do município, nos casos 
de ação civil pública. 2. O entendimento jurisprudencial do Superior 
Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar 
bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da 
pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais 
para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Precedentes. 
AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 
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SEGUNDA TURMA; REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA; REsp 439.833/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 
TURMA. (...) Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 580269/SE 
SEGUNDA TURMA Rel. Min. HUMBERTO MARTINS Julgamento: 06/11/2014 
Publicação: DJe 17/11/2014)  

Por fim, o eventual descumprimento das medidas aqui deferidas no prazo 
para cada uma estipulado deverá ser imediatamente informado para que, se 
for o caso, seja imposta a multa cominatória diária.  

    
Intime-se o Prefeito Municipal, a Secretária Municipal de Saúde e o 

Secretário Municipal de Fazenda visando o cumprimento da tutela 
jurisdicional aqui antecipada. 

 
Oficie-se o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de 

Enfermagem, o Conselho Regional de Psicologia, a Vigilância Sanitária 
Estadual  e o Conselho Estadual de Saúde para que no prazo de 30 (trinta) dias 
realizem vistorias nas unidades municipais de saúde visando a apuração do 
cumprimento da tutela antecipada. 

 
Dê-se ciência ao magistrado a quo de acordo com o Código de Processo 

Civil. Ao agravado para as contrarrazões e após à Procuradoria de Justiça. 
 

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2019. 
 

Cezar Augusto Rodrigues Costa 
Desembargador Relator 
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