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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo da modalidade de tutelas 

provisórias, instituída no Novo Código de Processo Civil, visando à antecipação do 

provimento judicial no fornecimento de medicamentos pelo Estado, nos casos que a 

urgência for contemporânea a propositura da ação. 

De acordo com as modalidades previstas nas tutelas provisórias, a “tutela 

antecipada” possibilita ao autor buscar em juízo a antecipação liminar dos efeitos da 

sentença pretendida, objetivando a concessão do fornecimento de medicamentos 

ao requerente.  

Além da proteção prevista no âmbito do Processo Civil, a Constituição 

Federal também estabelece proteções baseadas no respeito e cumprimento do 

direito de acesso à saúde e a dignidade humana, direitos estes que instituem a 

República Federativa do Brasil. 
 

INTRODUÇÃO 

Na busca de solucionar conflitos inerentes ao poder judiciário, no que diz 

respeito ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, o projeto científico em 

questão analisa a possibilidade do requerente em utilizar-se do provimento judicial 

liminar de tutela antecipada, que poderá ser concedido antes da prolação da 

sentença definitiva, ou até mesmo após a concessão ser revista pelo juiz que a 

prolatou, nos casos em que não haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

O pedido requerido mediante “ação de obrigação de fazer cumulada com 

pedido de tutela antecipada para fornecimento de medicamento” exemplifica os 

motivos pelos quais o autor está pleiteando tal fornecimento, bem como a 

fundamentação legal que assegura o direito de recebê-los, demonstrando a 

presença do fumus boni iuris (aparente direito que o indivíduo tem ao pleitear o 

fornecimento), e do periculum in mora (risco a saúde como principal conseqüência 

pela não ingestão dos medicamentos), apoiando-se na previsão legal estabelecida 

no Novo Código de Processo Civil (NCPC). 

 

OBJETIVOS 

Os objetivos do presente projeto científico são baseados na análise da 

probabilidade do direito do indivíduo que pleiteia o recebimento dos medicamentos 



pelo Estado, assentado nos seguintes questionamentos: se para a concessão de 

tutela antecipada é considerado como requisito primordial a probabilidade do direito, 

no caso do magistrado conceder liminar de tutela antecipada, como seria feita a 

reparação do dano processual caso o autor não tenha direito ao fornecimento? Vez 

que o regime jurídico para a concessão de tutela antecipada estabelece que a 

mesma não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão.  
 

METODOLOGIA 

O método de abordagem utilizado no projeto se respalda na pesquisa 

qualitativa de estudos doutrinários, casos semelhantes e suas decisões, artigos 

científicos e publicações na internet, jurisprudências e legislações que discutem 

acerca do presente tema. 
 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto científico está sendo desenvolvido de acordo com as seguintes 

divisões previstas no sumário, quais sejam:  

 Capítulo 1: A Constituição da República Federativa do Brasil e o direito a 

saúde – aspectos gerais 

Inicialmente, analisam-se previsões constitucionais a respeito da proteção e 

o acesso do direito a saúde, o princípio da dignidade humana, e, também, os direitos 

sociais do cidadão, tais como: alimentação, moradia, transporte, segurança, entre 

outros. O capítulo demonstra a importância da proteção aos direitos, com o objetivo 

principal de verificar os deveres do Estado perante os cidadãos no que tange a 

saúde.  

 Capítulo 2: As Tutelas Provisórias no Novo Código de Processo Civil 

Neste momento são ressaltadas as disposições legais previstas no Novo 

Código de Processo Civil no que corresponde as Tutelas Provisórias e suas 

modalidades: a tutela de urgência e a tutela de evidência. Os requisitos necessários 

para concessão e consequências jurídicas também são tratados neste capítulo. 

 Capítulo 3: A Tutela Antecipada como provimento judicial liminar no 

direito a saúde 

Neste capítulo aponta-se a aplicação tutela antecipada no fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, assim como a possibilidade de sua concessão liminar. 



Exemplifica-se, também, os dois principais requisitos para concessão liminar de 

tutela antecipada, quais sejam: “fumus boni iuris” e o “peliculum in mora”.  

 Capítulo 4: Probabilidade do direito e reparação do dano processual no 

fornecimento de medicamentos  

Menciona-se o requisito da probabilidade do direito inerente a concessão de 

tutela de urgência como necessidade de comprovação para justificar o ingresso da 

demanda em juízo. Na hipótese do autor não ter a probabilidade pleiteada, aponta-

se a forma de reparação do dano processual causado a parte contrária. A validade 

da aplicação do art. 300, parágrafo 3ª é também discutido no presente capítulo. 

 Capítulo 5: Posições dos tribunais a respeito do fornecimento e 

conseqüências jurídicas de seu descumprimento  

O capítulo 5 busca apontar decisões dos tribunais acerca do presente tema, 

aplicando jurisprudências e casos semelhantes. Em contraposição, demonstramos 

as consequências jurídicas no caso do Estado descumprir a decisão liminar que 

estabelecer o fornecimento dos medicamentos ao autor. 
 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Acerca das considerações preliminares, o projeto aponta os deveres 

jurídicos derivados da concessão de tutela antecipada para o cumprimento da 

obrigação pelo Estado, e no caso de descumprimento do estipulado, a possibilidade 

do poder judiciário “forçar” o cumprimento da obrigação.  
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