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 Poder Judiciário  da Paraíba
2ª Câmara Cível

Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo nº 0801419-62.2022.815.0000)

RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

AGRAVANTE :Município de Brejo dos Santos

AGRAVADO :Associação Beneficente de Assistência à Maternidade e à Infância.

DECISÃO

 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Município de Brejo dos
Santos objetivando impugnar decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara mista da
Comarca de Catolé do Rocha, que nos autos ação de obrigação de fazer promovida pela
Associação Beneficente de Assistência à Maternidade e à Infância, deferiu pleito de
antecipação de tutela para determinar:

 

 

ao Município de Brejo dos Santos que sejam efetuados os repasses
financeiros mensais destinados à parte autora para custeio dos serviços
de saúde, prazo de 10(dez) dias, sob pena de sequestro nas contas do
demandado. Cumpra-se com urgência.
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Alega, em síntese, que não teria deixado de repassar quantia de R$
54.217,78, que correspondem a duas parcelas relativas às verbas do SUS dos meses de
setembro e outubro de 2021; que todos os repasses teriam sido realizados conforme extratos
bancários da conta da Agravada.

Sustenta que a Lei Municipal nº 006/2021 apenas autorizou a concessão
de subvenções sociais, não tendo concedido direito automático a nenhuma entidade social, já
que se faz necessário requerimento administrativo prévio (art. 7º), com demonstração do
preenchimento de todos os requisitos legais (art. 6º), devendo o ato ser formalizado por meio
de Convênio e com aprovação do plano de trabalho (incisos II e III do art. 4º), o que não teria
se verificado nos autos; ainda que a Agravada possuísse direito ao pleito seria a partir de abril, 
mês em que afirma a realização de convênio.

Afirma, ainda, que o fundamento legal utilizado para o deferimento do
pleito não tem relação com o caso concreto, não pode ser considerado justificativa para o
deferimento do pedido de tutela de urgência (art. 198 da CF e no art. 22 da Lei Complementar
nº 141/2012); que a Associação não poderia exigir um valor superior àquele previsto no
Orçamento Municipal, tornando a decisão agravada impossível de ser cumprida.

Relata, por fim, a ausência de perigo da demora tendo em vista que a
Agravada nunca teria sido beneficiada com o valor pleiteado, bem como a ausência de prova
de que o serviço seria interrompido na ausência da tutela.

Pugna, ao final, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No
mérito, a cassação dos efeitos da tutela antecipada em 1º grau.
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É o relatório.

DECIDO

O pedido de efeito suspensivo deve ser deferido.

De início, registre-se que a decisão agravada é omissa relativamente ao
enfrentamento de fatos relevantes que, se verificados, poderiam importar no indeferimento do
pleito em sede de antecipação de tutela.

Nas razões recursais, como na contestação, o Agravante relata a
ausência de cumprimento dos requisitos da Lei Municipal 006/2021, que em seu art. 4º
especifica a necessidade de: I – Cumprimento do art. 169, §1º da CF, ou seja, verificação de
prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias; II –
Aprovação de Plano de Trabalho; III – Celebração de convênio; IV- Indicação de conta
específica para a transferência de recursos.

Por outro lado, limitou-se o Juiz a quo a fazer referência à existência de
convênio, cuja veracidade ainda é contestada com base nas declarações do Secretário de
Administração (ID 52302937) e Secretária Municipal de Saúde (ID 52305619).

Não se pode desconsiderar, ainda, a existência de perigo de dano
inverso, tendo em vista a irreversibilidade da medida, que acaso revogada, não terá o condão
de retornar a situação ao status quo.

Persiste, pois, em favor do Agravante a fumaça do bom direito e o perigo
d a  d e m o r a .

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo.

 

Comunique-se imediatamente o Juiz a quo do inteiro teor da decisão.
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Intime-se a parte Agravada para apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, a Procuradoria-Geral de Justiça para os devidos fins.

João Pessoa, data do registro eletrônico.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior

                                  RELATOR
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