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Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento Comum - Internação Hospitalar   
  
Autor: ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ASSISTÊNCIA À MULHER, À CRIANÇA E AO IDOSO ¿ AFAMCI 
(HOSPITAL DOS PLANTADORES DE CANA) 
Réu: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Rubens Soares Sa Viana Junior 

 
Em 29/10/2019 

 
 
 

Decisão               
 
Cuida-se de demanda de obrigação de fazer e cobrança firmada por ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE 
DE ASSISTÊNCIA À MULHER, À CRIANÇA E AO IDOSO, na qualidade de MANTENEDORA, 
sem fins lucrativos, do HOSPITAL PLANTADORES DE CANA, localizado nesta Cidade em favor 
do MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.  
 
Revela a inicial que no dia de hoje estariam sob seus cuidados, no regime de internação, o total de 
156 pacientes, bem como que o Município seria devedor de repasses na ordem de R$ 
7.592.811,14, constando, por fim, como parte desses pacientes neonatos em unidade de 
tratamento intensivo.   
 
O citado repasse envolve, segundo a inicial, a diferença entre o que o SUS prevê como devido ao 
Estabelecimento e a atualização da Tabela que estaria há muitos anos sem atualização, o que 
está a impedir a continuidade dos serviços de saúde na entidade.  
 
Postula a exordial, com efeito, o imediato bloqueio dos recursos e tranferência para conta bancária 
que indica, referendando aresto do TJRJ em liminar concedida para caso similar de outro 
requerente.  
 
A inicial está instruída com planilha de pacientes internados, incluindo particulares, fls. 23 e 
seguintes, com registro de que 98% dos casos seriam referentes ao SUS.  
 
Há a seguir expressivo relatório de atos envolvendo diversos pacientes nos últimos meses, para 
os quais seriam devidos os complementos de repasses, fls. 34 e seguintes. 
 
Nos mesmos documentos se reproduz relatório de despesas, igualmente, com centenas de 
referências, fls.  208 e seguintes.  
 
É o breve relatório, decido.  
 
Na avaliação do pleito de urgência, conclui-se que a demanda corresponde, de fato, à outra lide 
que este juízo está a examinar pela Santa Casa de Campos, com pleito de bloqueio dos mesmos 
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repasses, em montante, todavia, correspondente a seus serviços.  
 
Em atendimento à Procuradoria local, após as decisões iniciais nos referidos autos, foi dito que os 
valores pagos até esta data já superam a quitação ocorrida no ano de 2018 e que a correção e 
montante dos valores estão em apuração nos seus órgãos internos.  
 
No mesmo sentido houve decisão no feito acima indicado de liminar em Agravo de Instrumento, 
reputando a impossibilidade do Município de não observar as regras orçamentárias para serviços 
de saúde,  deferindo-se, o Eg. TJRJ, a necessidade do bloqueio dos ativos, estando pendente a 
comunicação a este juízo e se haverá autorização do imediato repasse, total ou integral, com ou 
sem caução.  
 
De igual modo, consigne-se que os próprios documentos trazidos pela parte autora indicam que os 
repasses teriam sido sonegados há mais de 3 meses, o que, salvo melhor juízo, denota que há 
montantes que permitem contraditório efetivo, quanto ao valor e forma, bem como que apenas o 
vencimento atual ostenta a natureza emergencial que permitiria o exame do pleito liminar.  
 
Destaca-se, nesse ponto, que em planilhas de despesas a parte autora afirma quitar em favor da 
concessionária ÁGUA DO PARAÍBA a quantia de R$ 1.230.186,48 (um milhão, duzentos e trinta 
mil e quarenta e oito centavos). Ao mesmo passo há valores expressivos em favor, por exemplo, 
de ALMIR QUITETE LOCAÇÃO de R$ 1.079,992,00 (um milhão, setenta e nove mil e novecentos 
e noventa e dois reais), além de Capital de Giro do Banco Bradesco na ordem de R$ 1.301.068,80 
(um milhão, trezentos e um mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos), além de diversos outros 
montantes igualmente expressivos.  
 
Com tais premissas, não há elementos nestes autos que autorizem ao juízo apurar com a exatidão 
necessária ao pleito imediato de bloqueio a regularidade da planilha posta. Ao mesmo passo que 
o Município demonstra não ter efetuado qualquer repasse de verbas complementares à Tabela 
Sus dos últimos três meses, pelo que considero parciais os requisitos da tutela de urgência, na 
forma do art. 300, do CPC, a fim de determinar ao Município que, em até 5 dias, promova o 
repasse da verba vencida para o mês em curso, sob pena de bloqueio de 1/3 dos ativos 
postulados em contas bancários do ente e imediata liberação em favor da parte autora, 
concedendo-se, em parte a tutela provisória de urgência.  
 
Cite-se e intime-se por OJA Plantonista.   
 
Não comprovado o repasse, no prazo assentado, promova-se a expedição de mandado de 
sequestro e transferência de 1/3 do saldo postulado para que a gerência local do Banco do Brasil, 
em atendimento ao OJA e juntos a contas bancárias do Município, conduza a 
remessa/transferência do citado saldo de 1/3 para a conta bancária indicada pela Associação 
autora na inicial.  
 
   
 

Campos dos Goytacazes, 29/10/2019. 
 
 

Rubens Soares Sa Viana Junior - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Rubens Soares Sa Viana Junior 
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Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4ERC.Q59R.VPSK.Y4I2 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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