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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2055737-66.2014.8.26.0000, da Comarca de Santa Branca, em que é agravante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, é agravado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PAULO BARCELLOS GATTI (Presidente), ANA LIARTE E FERREIRA 
RODRIGUES.

São Paulo, 5 de maio de 2014.

PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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4ª CÂMARA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2055737-66.2014.8.26.0000

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA BRANCA

VOTO N° 3.435

AGRAVO DE INSTRUMENTO  FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO  ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
TUTELA - Ação civil pública - Pretensão do Ministério 
Público de obrigar a Municipalidade a realizar exame de 
colonoscopia e demais exames prescritos, bem como de 
realização de eventual cirurgia e demais intervenções 
médicas que o tratamento médico exigir  doença no 
intestino e prevenção de câncer  deferimento da medida 
antecipatória pelo Juízo a quo  preservação do direito 
constitucional à saúde  dever do Poder Público de fornecer 
tratamento médico e remédios correlatos àqueles que 
necessitam  inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação 
atinente ao SUS  infração aos limites objetivos da 
demanda (ultra petita) - inocorrência - fixação de multa 
cominatória contra a Fazenda Pública em caso de 
descumprimento  cabimento - quantum que deve respeitar 
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ora 
reduzido para R$ 500,00/dia de descumprimento, até o 
limite de R$ 15.000,00  concessão de liminar sem prévia 
oitiva do Poder Público - possibilidade - a gravidade da 
situação justificou mitigação do comando contido nos arts. 
1º, § 3º, e 2º, da Lei nº 8.437/92 - Jurisprudência do STJ. 
Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento 

interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA em 

face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo a 

quo (e-fls. 41/42) que, nos autos da “ação civil pública 
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com pedido de liminar” promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, deferiu, in limine litis, a 

antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo 

autor/agravado, determinando que a Prefeitura requerida 

cumprisse a obrigação de fazer consistente na realização 

do exame solicitado, bem como fornecesse medicamentos 

que se fizerem necessários, a critério do médico, sob 

pena de pagamento de multa diária de 10 salários 

mínimos.

Em sua minuta (e-fls. 01/25), a 

Municipalidade agravante sustentou, preliminarmente, que 

o Juízo singular incorreu em julgamento extra petita, 

pois o MP/SP não requereu o fornecimento de medicamentos 

na inicial, mas apenas a realização de exames. Ademais, 

ressaltou violação ao disposto no art. 2º da Lei 

8.437/92, uma vez que a liminar foi concedida sem a 

intimação do representante judicial da pessoa jurídica 

de direito público para que se manifestasse no feito, 

requerendo a nulidade do decisum. Argumentou que a multa 

diária fixada é exorbitante e descabida, solicitando sua 

exclusão ou, subsidiariamente, sua redução. Requereu, 

por fim, a suspensão dos efeitos da liminar concedida, 

reformando-se a r. decisão agravada.

Preenchidos os requisitos de 

admissibilidade recursal (arts. 524 cc. 525, I e II, do 

CPC), sem que haja necessidade de requisição de 

informações ao MM. Juiz “a quo”, o agravo comporta 

julgamento direto. 

Este é, em síntese, o relatório.
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VOTO

Insurge a ré/agravante contra a r. 

decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”, que 

deferiu, in limine litis, a antecipação dos efeitos da 

tutela pleiteada para fins de obrigar a Prefeitura 

requerida a cumprir obrigação de fazer consistente na 

realização do exame solicitado na inicial, bem como no 

fornecimento de medicamentos que se fizerem necessários, 

a critério do médico, sob pena de pagamento de multa 

diária de 10 salários mínimos.

Porém, pelo que depreende do acervo 

fático-probatório coligido aos autos, o recurso não 

comporta provimento.

O Ministério Público ajuizou ação civil 

pública com o propósito de obter tratamento médico 

(exames, cirurgia e medicamentos necessários) em 

benefício de MARIA APARECIDA DE MIRANDA, que apresenta 

diagnóstico de possível câncer de útero (cólon  fl. 39) 

e não tem condições de arcar com os custos do 

tratamento.

A priori, pretende a agravante a anulação 

de parte da r. decisão interlocutória proferida pelo 

Juízo “a quo”, aduzindo que o ato judicial estaria 

eivado de nulidade (error in procedendo) por ter 

extravasado os limites objetivos impostos pela pretensão 

inicial (decisão ultra petita).

Porém, conquanto deduza como fundamento 
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da minuta de agravo o fato do decisum ter supostamente 

desrespeitado os princípios da correlação, adstrição e 

congruência, extrapolando os limites objetivos da 

demanda, depreende-se da peça vestibular, ao revés, que 

houve pedido expresso do autor, Ministério Público do 

Estado de São Paulo, no sentido de requerer do Juízo (e-

fls. 37/38): 

“(...) o cumprimento da obrigação de fazer 
consistente na realização do exame de 
colonoscopia já prescrito, bem como na 
realização de outros exames a serem 
prescritos pelo médico, no tipo, forma e 
quantidade e ainda na realização de eventual 
cirurgia, caso venha a ser necessária, 
conforme critério médico e demais 
intervenções médicas pelo prazo que o 
tratamento reclamar, sob pena de pagamento 
de multa diária de 10 salários mínimos, 
(...)”.

Verifica-se, portanto, que o pedido de 

fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento 

da beneficiária restou implícito pelo Ministério 

Público, de modo que não houve julgamento ultra petita 

pelo Juízo “a quo”.

Pois bem. 

É importante registrar que o instrumento 

de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie 

das tutelas de urgência, prestigia a eficiência da 

prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e 

deve se dar em um juízo de cognição sumária, 

superficial, da matéria posta sub judice, como forma de 

conferir à parte litigante um meio provisório de 

satisfação do seu interesse, evitando o esvaziamento da 
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eficácia da tutela definitiva em razão do decurso do 

tempo.

Para tanto, o art. 273, do CPC, predispõe 

a observância de certos requisitos, sem os quais não se 

faz possível a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional, a saber:

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.

Exige, assim, a lei processual daquele 

que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência a 

demonstração de prova inequívoca da verossimilhança de 

suas alegações (fumus boni iuris) e do risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora 

na prestação jurisdicional (periculum in mora).

Neste sentido, ensina ARNALDO RIZZARDO 

(in Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, 

Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009, p. 217) que a concessão 

de liminar “importa na presença dos elementos 

necessários e próprios, que se constituem do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, ou seja, da forte presença 

de elementos jurídicos para a concessão e do grave 
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perigo decorrente da permanência da situação vigente”.

Não se quer com isto afirmar ser 

necessária prova capaz de formar juízo de absoluta 

certeza. Basta que o interessado junte aos autos 

elemento de informação consistente, apto a proporcionar 

no espírito do julgador a noção de probabilidade do 

direito alegado.

In casu, estão presentes os requisitos 

legais, pois, segundo os elementos de prova e de 

informação trazidos aos autos neste momento de cognição 

sumária, frise-se, cuidou o autor em demonstrar a 

necessidade da beneficiária de obter tratamento médico 

por meio de exames, eventuais cirurgias e fármacos 

necessários a combater o câncer.

Consoante os elementos de informação 

coligidos juntamente à inicial (relatório médico), 

verifica-se que a beneficiária é possível portadora de 

“câncer de útero (cólon)”, necessitando fazer exames 

para constatar a doença, bem como de realização de 

eventual cirurgia e medicamentos que se fizerem 

necessários (e-fls. 39/40).

Importante registrar que o direito da 

beneficiária decorre do disposto no art. 196 da Carta 

Magna, que reconhece a saúde como “direito de todos e 

dever do Estado”, devendo o mesmo garanti-la de forma 

efetiva, não só “mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos”, como também que proporcionem o “acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua 
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promoção, proteção e recuperação”.

Nesse contexto, o direito à saúde 

encontra base no princípio da dignidade da pessoa 

humana, figura entre os direitos fundamentais e está 

positivado como direito público subjetivo, subsumindo-se 

ao preceito do art. 5º, §1º, da Constituição Federal, o 

qual estatui que “as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”.

Não se olvide que a padronização havida 

no fornecimento de medicamentos pelo SUS, além de outras 

vias de acesso à assistência médica, são procedimentos 

de ordem administrativa que, embora tenham pertinência 

com o resultado efetivo no atendimento da população em 

geral, não elidem o caso concreto, que deve ser 

examinado sob as particularidades de suas 

circunstâncias.

Ademais, no que tange à alegada 

impossibilidade de concessão de liminar sem oitiva do 

Poder Público e com caráter satisfativo, é certo que 

preveem os artigos 1º, § 3º, e 2º da Lei nº 8.437/92 que 

dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 

atos do Poder Público:

Art. 1º - Não será cabível 
medida liminar contra atos do Poder Público, 
no procedimento cautelar ou em quaisquer 
outras ações de natureza cautelar ou 
preventiva, toda vez que providência 
semelhante não puder ser concedida em ações 
de mandado de segurança, em virtude de 
vedação legal.

§3º - Não será cabível medida 
liminar que esgote, no todo ou em qualquer 
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parte, o objeto da ação.

Art. 2º - No mandado de 
segurança coletivo e na ação civil pública, a 
liminar será concedida, quando cabível, após 
a audiência do representante judicial da 
pessoa jurídica de direito público, que 
deverá se pronunciar no prazo de setenta e 
duas horas.

Todavia, o egrégio Superior Tribunal de 

Justiça já consagrou o entendimento segundo o qual tais 

comandos devem ser abrandados em situações nas quais a 

demora possa vir a acarretar dano irreparável à vida 

e/ou à saúde do interessado:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO 
PODER PÚBLICO. ART. 2° DA LEI 8.437/1992. 
AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. O STJ, em casos excepcionais, 
tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da 
Lei 8437/1992, aceitando a concessão da 
Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder 
público quando presentes os requisitos legais 
para conceder medida liminar em Ação Civil 
Pública.

2. No caso dos autos, não ficou 
comprovado qualquer prejuízo ao agravante 
advindo do fato de não ter sido ouvido 
previamente quando da concessão da medida 
liminar .

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no Ag 1314453/RS, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 21/09/2010, DJe 13/10/2010)

PROCESSO CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DA 
OITIVA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. 
DIREITO A VIDA. DESNECESSIDADE.

1. A regra inscrita no art. 2º 
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da Lei n. 8.437/1992 sofre abrandamento em 
situações nas quais a prévia intimação do 
ente público para se manifestar sobre a 
concessão da liminar pode acarretar dano 
irreparável à vida.

2. Tratando-se de hipótese na 
qual resta comprovada a necessidade do 
fornecimento de certo medicamento para 
garantir a sobrevivência da pessoa humana, 
deve ser dispensada a prévia oitiva da pessoa 
jurídica de direito público interessada, sob 
pena de negar-se o direito à vida.

3. Recurso especial não-provido.

(REsp 746255/MG, Rel. Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 02/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 254)

Assim, a gravidade da situação apurada 

era patente e sem dúvida autorizava a mitigação dos 

comandos contidos nos arts. 1º, § 3º e 2º da Lei nº 

8.437/92, justificando a concessão da liminar com 

caráter satisfativo e sem a oitiva do representante do 

Poder Público.

Se para obter o tratamento médico 

(exames, eventual cirurgia e medicamentos) que alega ser 

indispensável, uma vez que as posses da beneficiária não 

permitem arcar com os respectivos custos, a parte serviu-

se do Judiciário, tem-se que a possibilidade é ínsita do 

contexto previsto no art. 5º da CF, explícito no inciso 

XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Tratando-se de saúde pública, se cada 

pessoa é um indivíduo único e a hipótese examinada não 

implica extensão do deferimento para terceiros, nada 
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obsta que a Administração, pelos meios adequados, possa 

demonstrar eventual descompasso entre o diagnóstico ou 

artifícios outros, enfim, o mau uso do processo e 

consequente ofensa à boa-fé, tomando então as medidas 

processuais cabíveis, sendo taxativo o teor do art. 40, 

do Código de Processo Penal.

Aliás, sobre a prevalência do direito à 

saúde, confiram-se os seguintes julgados do E. Tribunal 

de Justiça de São Paulo:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Fornecimento de 

medicamento Idosa portadora de insuficiência 

renal crônica Decisão de indeferimento do 

pedido, por não ser o medicamento padronizado 

pelo SUS Obrigação do Município de fornecer 

os remédios SUS Estatuto do Idoso Recurso 

provido.  (Agravo de Instrumento nº 0021389-

90.2013.8.26.0071, 10ª Câmara de Direito 

Público, Rel. Des. URBANO RUIZ, j. 

04.03.2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública 

Obrigação de fazer - Pretensão ao 

fornecimento de medicamento para tratamento 

de portadora de Insuficiência Renal - Tutela 

antecipada deferida determinando o 

fornecimento do fármaco, no prazo de 03 dias, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 

1.000,00 Exame dos requisitos ensejadores da 

medida afetos ao Juízo Monocrático - Presença 

dos pressupostos legais Decisão mantida. 

Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento nº 

0169807-04.2012.8.26.0000, 9ª Câmara de 

Direito Público, Rel. Des. CARLOS EDUARDO 

PACHI, j. 30.01.2013).

No sentido da concessão, o entendimento 
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desta Colenda 4ª Câmara de Direito Público em casos 

análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - Ação de 

obrigação de fazer - autor portador de 

Diabetes Mellitus (Tipo I) pretensão ao 

fornecimento de "BOMBA INFUSORA DE INSULINA", 

"CATETER", "APLICADOR CATETER", 

"RESERVATÓRIO", "TIRAS PARA GLICEMIA 

CAPILAR", "LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL" e do 

medicamento "INSULINA ASPART", segundo a 

quantidade e posologia constantes em 

relatório médico deferimento da medida 

antecipatória pelo Juízo a quo preservação do 

direito constitucional à saúde dever do Poder 

Público de fornecer os medicamentos e os 

insumos correlatos àqueles que necessitam 

inteligência do art. 196 da CF/88 e 

legislação atinente ao SUS fixação de multa 

cominatória contra a Fazenda Pública em caso 

de descumprimento cabimento da imposição ex 

officio por este Tribunal "ad quem" - quantum 

que deve respeitar os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, ora fixado 

em R$500,00/dia de descumprimento, até o 

limite de R$ 15.000,00 matérias preliminares 

não enfrentadas pelo Juízo "a quo" que não 

podem ser diretamente apreciadas por este 

órgão colegiado, sob pena de supressão de 

instância respeito ao efeito devolutivo do 

recurso. Recurso conhecido em parte e, nesta, 

improvido, com observação.” (AI nº 

2011420-80.2014.8.26.0000, Rel. PAULO 

BARCELLOS GATTI, j. 10.02.2014)

“MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR 

RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E RISCO DE 

INEFICÁCIA CASO A MEDIDA SEJA CONCEDIDA 

APENAS AO FINAL DEFERIMENTO EM PRIMEIRA 

INSTÂNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” 
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(AI nº 2042474-98.2013.8.26.0000, Rel. 

RICARDO FEITOSA, j. 03.02.2014)   

Portanto, nos termos da fundamentação, 

faz o autor/agravado jus ao deferimento da medida de 

urgência perquirida, competindo à Administração Pública 

o fornecimento da medicação e tratamento médico 

pleiteados, nos estritos termos (quantidades e 

posologia) do receituário médico (e-fls. 39/40).

Pondere-se, enfim, que como forma de 

efetivação (eficaz e adequada) da tutela jurisdicional, 

cabível a este Tribunal “ad quem”, em prestígio à 

garantia constitucional à razoável duração do processo 

(art. 5º, LXXVIII, da CF/88), a redução de multa 

cominatória (instrumento de coerção indireta) em 

desfavor da Fazenda Pública Municipal. 

Isto por que respeitados os princípios da 

proporcionalidade (adequação) e razoabilidade, incumbe 

ao magistrado valer-se dos instrumentos disponíveis 

(meios de coerção direta e indireta), dentre os quais se 

insere a multa cominatória (astreintes), a fim de 

assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo, 

inclusive, aumentá-la ou reduzi-la, segundo considerar 

pertinente à efetivação da tutela, seguindo inteligência 

do art. 273, §3º cc. 461, §§ 4º e 6º, do CPC, ipsis 

literis:

Art. 273. 

(...)

§ 3o A efetivação da tutela antecipada 

observará, no que couber e conforme sua 

natureza, as normas previstas nos arts. 588, 
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461, §§ 4o e 5o, e 461-A.

Art. 461. (...) 

§ 4o  O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 

anterior ou na sentença, impor multa diária 

ao réu, independentemente de pedido do autor, 

se for suficiente ou compatível com a 

obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o 

cumprimento do preceito.

(...) 

§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o 

valor ou a periodicidade da multa, caso 

verifique que se tornou insuficiente ou 

excessiva.

A respeito do tema, o i. FREDIE DIDIER JR. 

sustenta: 

“(...) A multa é uma medida coercitiva que 

pode ser imposta no intuito de compelir 

alguém ao cumprimento de uma prestação. (...) 

Justamente por isso não pode ser irrisória, 

devendo ser fixada num valor tal que possa 

gerar no íntimo do devedor o temor do 

descumprimento. Também por ser coercitiva, a 

priori, ela não tem teto, não tem limite, não 

tem valor prelimitado. (...), deve-se lembrar 

que é possível (...), ao magistrado (...) 

alterar o valor da multa, caso ela se mostre 

insuficiente  (...)”1.

Ademais, não se deve perder de vista que, 

conforme lição do i. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO: 

“(...) o modelo de 'efetivação' da tutela 

antecipada tende a ser moldado e criado pelo 

próprio magistrado, a partir do 'modelo 

constitucional do processo civil' à luz das 
1 DIDIER JR., FREDIE, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 3ª Ed., 
Salvador: Jus Podivm, 2008, p. 408-410.
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necessidades de cada caso concreto. (...) Se 

a 'efetivação' da tutela antecipada deve ser 

feita ' conforme sua natureza' e 'no que 

couber', nos casos de urgência é mais do que 

legítima a determinação e práticas de atos 

igualmente urgentes em prol da 'satisfação' 

do direito já reconhecido suficientemente 

pelo magistrado (...)”2.

Destarte, levando-se em consideração os 

axiomas norteadores do instituto, o porte econômico da 

Administração Municipal, bem como a natureza da 

obrigação imposta (direito à saúde) e as ferramentas 

disponíveis para efetivação do provimento de urgência, 

reduzo a multa cominatória em R$ 500,00/dia, para a 

hipótese de descumprimento, até o limite de R$ 

15.000,00, montante este que se mostra adequado e 

compatível com o escopo ao qual foi fixada (coerção 

indireta à efetivação da tutela), não impondo, de outro 

lado, obrigação pecuniária excessiva à agravada ao ponto 

de justificar sua exclusão, ou mesmo redução por este 

Tribunal “ad quem”.

Em suma, observados os elementos fáticos-

probatórios até então colacionados aos autos, merece ser 

mantida a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo 

“a quo”, com fundamento nos art. 196 da Constituição 

Federal, bem como por estar presentes os requisitos do 

art. 273 do Código de Processo Civil. 

Ressalve-se que por ter caráter precário, 

a medida antecipatória pode ser revogada a qualquer 

momento pelo Juízo da causa ou a pedido da parte 

2 SCARPINELLA BUENO, CASSIO, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 
 Tutela antecipado, tutela cautelar e procedimentos cautelares 

específicos, 3ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 100.
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interessada, desde que demonstrado o desaparecimento dos 

requisitos autorizadores da medida de urgência já 

alinhavados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo 

de instrumento interposto pela Municipalidade/ré, de 

modo a manter a r. decisão interlocutória proferida pelo 

Juízo “a quo”, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, com observação de que o descumprimento da 

determinação judicial implicará a imposição de multa 

diária, porém, no importe de R$500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de R$ 15.000,00, sem prejuízo de 

reavaliação do instrumento de efetivação da tutela e, 

ainda, deverá a beneficiária Maria Aparecida do Prado 

Miranda renovar o relatório e a prescrição médica (e-

fls. 39/40) junto ao médico responsável a cada seis 

meses, contados da data de publicação desta decisão 

colegiada, para fins de demonstração  perante o órgão 

dispensador - da necessidade de prosseguimento do 

tratamento ou a possibilidade de suspensão no caso de 

ausência de melhora (de acordo com critério médico). 

Cabe acrescentar que, em caso de inércia da beneficiada, 

sem a demonstração da necessidade de continuidade do 

tratamento por meio do documento médico idôneo 

especificado, a eficácia da medida jurisdicional se 

esvairá por ser presumível a superação da crise ou a 

convalescença da beneficiada.

PAULO BARCELLOS GATTI

RELATOR
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