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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 06/11/2019 

 
 
 

Decisão               
 
1- Reexamino o feito, eis que o despacho retro não examinou todos os petitórios pendentes. 
Quanto aos Embargos de Declaração de fls. 570 e seguintes, depreende-se que não há 
contradição ou omissão a sanar, na medida que se aplicou a este feito o mesmo entendimento 
deferido, em sede de recurso do próprio Município, no procedimento movido pela Santa Casa de 
Misericórdia de Campos. A questão orçamentária, com efeito, é matéria que não desborda da 
premissa de que há contrato de atendimento de serviços de saúde, com previsão de 
complementação pelo Município da Tabela Sus, em atendimentos públicos realizados por entes 
filantrópicos, pelo que o TJRJ entendeu pela necessidade de bloqueio no feito correlato, cabendo 
ao juízo apenas a definição se haveria a liberação imediata dos ativos ou seu acautelamento. 
Deste modo, deferiu-se a liberação da parcela vencida no mês em curso, eis que dotada de 
emergencialidade e, segundo consta, para pagmento de pessoal e insumos. Ao Município caberá, 
com efeito, avaliar o contrato e se há como o atendimento ser conduzido pela via própria, o que 
demandaria uma revisão da previsão contratual de complementação.  Com efeito, mantenho a 
decisão nos termos lançados.  
 
2- No que toca ao Agravo, aguarde-se requisição de informações ou notícia de efeito suspensivo.  
 
3- Defiro o cumprimento da antecipação, nos termos de fls. 643, para, não tendo havido a 
comunicação de efeito suspensivo e decorrido o prazo  assentado no decisum de concessão da 
medida de urgência, o que deverá ser certificado, a expedição de mandado de sequestro para 
bloqueio de 1/3 do saldo postulado nas contas do ente público e, seguinte, expedição de mandado 
de pagamento em favor da parte autora.  
 

Campos dos Goytacazes, 06/11/2019. 
 
 

Rubens Soares Sa Viana Junior - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
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Rubens Soares Sa Viana Junior 

 
Em ____/____/_____ 
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