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ÚNICA DA COMARCA DE VALENÇA DO PIAUÍ – PI 

 

 

 

 

 

URGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ – PI, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 06.554.737/0001-32, 

com endereço na Pça. Teodomiro Lima Verde, s/n°, Centro, Valença do 

Piauí – PI, representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. GETÚLIO 

GOMES MACIEL, brasileiro, natural de Valença do Piauí-PI, solteiro, 

com RG n° 1.996.300 SSP/PI, inscrito no CPF sob o n° 832.043.773-34, 

residente na Rua Deputado José Nunes, n° 641, Bairro Centro, na 

cidade de Valença do Piauí-PI, com fundamento na Lei 8.666 e demais 

dispositivos legais aplicados à espécie, vem perante Vossa Excelência 

propor a presente:  

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA 

 

Em face do BANCO DO BRASIL, pessoa jurídica de direito 

público, inscrito no CNPJ n° 00.000.000/0001-91, com endereço na 

Rua Eurípedes Martins, n° 436, Centro, na cidade de Valença do Piauí-

PI, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 



 

DOS FATOS 

Os fatos são simples, embora também sejam sérios e graves. A 

Prefeitura Municipal de Valença do Piauí-PI, por seu Gestor Municipal 

se dirigiu ao Banco do Brasil, juntamente com a Secretária Municipal 

de Saúde, para requerer a liberação de valores existentes na conta do 

Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ n° 11.339.353/0001-37 e 

do Município no CNPJ n°06.554.737/0001-32, cuja finalidade é atender 

a saúde pública e pagar os funcionários, cujos valores já estão em 

atraso e trata-se de valores de natureza alimentar, depositados nas 

contas vinculadas a estes CNPJ, bem como nas contas do município n°s 

8.730-0, 15.045-2, 58.050-3, 58.051-1, 7.181-1 e 13.922-X. 

No entanto, não foi possível a movimentação/transferência desses 

valores, pois o Gerente do Banco informou que não podia liberar a 

chave de acesso, pelo fato de que o banco estaria atualizando os 

cadastros e teria inúmeros ouros pedidos de outras prefeituras, e a data 

limite para liberação do cadastro e das contas seria somente em 

18/05/2015, segundo a orientação interna do referido banco. 

Contudo consta publicação em diário dos municípios atestando a 

autorização do Gestor e respectiva Secretária de Saúde e protocolo 

junto ao Banco em data de 11/05/2015, porém, com negativa do 

requerido de liberação dos valores com a chave de acesso. 

 Cumpre esclarecer que não se tratam de valores bloqueados, mas 

sim de valores disponíveis ao Município, que, por burocracia do 

requerido em relação a cadastro, não liberou a chave de acesso às 

contas. 

A falta do repasse do numerário vem acarretando enormes 

dificuldades para manutenção dos serviços pela administração, tais 

como: estando em atraso no pagamento dos servidores o que, em 

conjunto, resulta prejudicada a prestação de serviços de saúde pública 

aos cidadãos de Valença do Piauí – PI, além de tratar-se de verba de 

natureza alimentar. 

Não restando outra solução senão o ajuizamento da presente 

ação, para fim de garantir aos servidores que seus pagamentos sejam 

efetivados e aa garantia dos serviços públicos seja assegurada à 

população. 

DO DIREITO 



A atual Constituição Federal e a Lei Orgânica de Saúde 

consagraram a prevalência de determinados direitos fundamentais, 

dentre eles o direito à vida e à saúde, que no caso concreto foram 

flagrantemente vulnerados. 

A mera leitura dos dispositivos constitucionais que seguem, em 

confronto com a hipótese dos autos, revela de pronto a lesão em causa: 

Art. 1.° A República Federativa do Brasil, (...), 

constitui-se em Estado democrático de direito e 

tem como fundamentos: II- a dignidade da 

pessoa humana; 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

Lei Orgânica da Saúde (Lei n° 8.080/90): 

Art. 2°. A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

§ 1°. O dever do Estado de garantir a saúde 

consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doença e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 Portanto, a Constituição da 

República e a Lei Orgânica da Saúde tutelam firmemente o direito do 

cidadão à saúde e impõe ao Estado o dever de garantí-lo, reconhecendo 

ao usuário um direito público subjetivo que o legitima a exigir esse 

acesso e assistência do Poder Público. 



 Ressalte-se, desde logo, que a 

aplicação destes princípios legais, é imediata, não necessitando assim, 

de regulamentação. 

 Comentando o assunto, veja-se a 

doutrina de Sueli Gandolfi Dallari: 

"Isto significa que ninguém - legislador ou 

administrador pode alegar a ausência de norma 

regulamentadora para justificar a não aplicação 

imediata da garantia do direito à saúde”.  

 Por outro lado, a saúde não é apenas 

uma contraprestação de serviços devida pelo Estado ao cidadão, mas 

sim um direito fundamental do ser humano, devendo, por isso mesmo, 

ser universal, igualitário e integral, não se podendo prestar "meia-

saúde", ou seja, fornecem-se algumas prestações e negam-se outras, ou 

fornecem-se apenas aquilo que permitem os recursos do momento.  

No conflito entre a lei e os princípios 

constitucionais (dignidade da pessoa humana e integralidade da 

assistência à saúde) e, principalmente, entre a lei e a Justiça, 

prevalecem os princípios e a Justiça. Ressalta-se, contudo, que neste 

caso há sim conflito entre o descaso por parte do banco e ditames 

normativos e de Justiça que deve ser imediatamente sanado pelo Poder 

Judiciário, órgão incumbido constitucionalmente para solucionar as 

lides e dar à paz social (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da 

República). 

 

O reconhecimento de omissão no cumprimento 

de um dever constitucionalmente explícito e legalmente reconhecido 

(artigo 7º - em especial inciso II, da Lei n.º 8.080/90) não significa 

qualquer interferência na discricionariedade administrativa. 

 

O direito à saúde, embora topologicamente 

definido no título da Ordem Social, está 

umbilicalmente ligado e compõe o conjunto de 

direitos e garantias fundamentais (Título II), em 

especial os direitos à vida e à dignidade do 

viver, à dignidade da pessoa humana. 

 

                             Desta forma, o direito da coletividade aqui 

assistida é incontestável, de berço constitucional, devidamente 

demonstrado na sua existência e individualizado na sua extensão. 



 

DA MEDIDA LIMINAR 

O § 3º do art. 461 do CPC prevê a possibilidade de concessão de 

tutela liminar quando forem relevantes os fundamentos da demanda e 

houver justificado receio de ineficácia do provimento jurisdicional final. 

 

In casu, a relevância dos fundamentos da demanda assenta-se na 

correlação entre a existência de norma legal assecuratória do dever do 

requerido e, por outro lado, o descumprimento desse dever, 

patentemente demonstrado, o que permite vislumbrar que o pleito terá 

evidente sucesso quando do julgamento de mérito. 

 

O periculum in mora, por sua vez, emana da percepção de que 

será tardia a concessão da medida, caso ocorra apenas ao final, 

trazendo prejuízos irreparáveis aos servidores públicos, que já estão 

tendo dificuldade de prover suas necessidades mais básicas de 

sobrevivência, situação esta que precisa ser reparada de forma urgente, 

através de imediata intervenção jurisdicional. 

 

Fica demonstrada, assim, a necessidade do desbloqueio de verbas 

liminarmente, pois há grupos de servidores com salários atrasados, o 

que evidencia nítida ilegalidade. 

 

 Ademias, se tratam de meras atitudes protelatórias do requerido, 

uma vez que comprovado está a titularidade do gestor e secretaria para 

movimentação da conta bancária, bem como devidamente protocolado 

requerimento de liberação, porém, por questões de burocracia, inclusive 

de número defasado de funcionários, o requerido não atende a 

necessidade imediata do pleito. 

 

Na ponderação acerca da urgência da medida liminar não se pode 

deixar de considerar, também, que a maioria dos servidores percebe 

pouco mais de um salário mínimo (e não tem outros recursos para 

prover sua subsistência,  de forma que a ausência da única ou principal 

fonte de renda retira deles a possibilidade de suprirem as suas 

necessidades mais básicas, o que constitui expressa ofensa à dignidade 

da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa 

Brasileira (artigo 1º, III, da Carta Magna).  

 

DO PEDIDOS 



           Posto isso, protestando-se pela produção de todas as provas 

admitidas em direito, pleiteia-se:                                                                                            

a. a citação do requerido no endereço 

mencionado, para que, querendo, apresentem no prazo da lei a 

contestação que entender pertinente; 

 

b. o deferimento da tutela antecipada, sem 

justificação prévia e inaudita altera pars, na forma e pelas razões 

invocadas, observado o procedimento legal, PARA DETERMINAR A 

IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS 

VINCULADAS AO CNPJ N°06.554.737/0001-32 E CNPJ 

N°11.339.353/0001-37, Prefeitura Municipal e Fundo Municipal da 

Saúde, respectivamente, DE IMEDIATO, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada por Vossa Excelência;  

c. seja julgada procedente a ação nos termos 

do pedido de tutela antecipada retro gizado, ou seja, determine-se ao 

Banco do Brasil – a liberação dos valores existentes nas contas 

vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde e à Prefeitura Municipal de 

Valença do Piauí-PI. 

 

    Dá-se à causa, por ser inestimável, apenas para 

fins fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

Nestes Termos.  

Pede Deferimento. 

 

Valença do Piauí, 12 de maio de 2015. 

 

Belª. Amara Rosana da Silva Bezerra 

OAB/PI 9830 

 

Maria Wilane e Silva 

OAB/PI 9830 

 


