
 

PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
         

DECISÃO LIMINAR

Agravo de Instrumento nº 0819407-96.2022.8.15.0000
       

Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da
tutela recursal, interposto pelo Município de Patos em face de decisão proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Mista de Patos, nos autos da Ação Ordinária Inibitória ajuizada em desfavor de
Josmá Oliveira da Nóbrega, ora agravado, que indeferiu tutela de urgência, através da qual
o ente público pleiteava a que o promovido/agravado fosse impedido de protagonizar
novos atos ilícitos nas Unidades Públicas de Saúde Municipais, tais como entrada em
consultórios médicos, nas salas amarelas e vermelhas, nas UTIs e CTIs e afins, sob
pretexto fiscalizatório, ou qualquer outro que extrapole os limites do exercício de sua
função.

O Juízo a quo entendeu que a parte requerente não logrou êxito em
demonstrar os requisitos legais, eis que, além dos pedidos serem vagos e amplo, ressaltou
o magistrado que a documentação apresentada não demonstra risco que justifique a
concessão da tutela de urgência.

Inconformado, o agravante pugna, liminarmente, pela concessão de
efeito suspensivo ativo, no sentido de conceder o pedido que lhe fora negado em primeira
instância. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a reforma integral da decisão
agravada, ao defender que o agravado teria invadido a “área vermelha” da Unidade de
Saúde, local onde são recebidos pacientes em estado grave, adentrando sem qualquer
autorização dos profissionais da equipe médica e sem respeitar normas sanitárias,
causando perturbação aos pacientes que já se encontravam em estado de fragilidade.

Alega que tais comportamentos por parte do recorrido, na condição de
vereador do Município agravante, não devem ser considerados atos de fiscalização
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legítimos, ao defender que ultrapassam os ditames da legalidade e do exercício da função
parlamentar, de modo a configurar, em tese, abuso ou excesso de autoridade consoante a
investidura do cargo eleitoral, sobretudo à prática de atos ilícitos.

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente, registro que estão preenchidos os pressupostos de
admissibilidade recursal, motivo pelo qual passo à análise do pedido de antecipação da
tutela recursal. 

Nesse contexto, é importante registrar que a referida tutela
corresponde à atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão impugnada, e está
expressamente disposta no art. 932, II, do CPC/2015 e, especificamente, quanto ao agravo
de instrumento, no art. 1.019, I, do CPC/2015, que estabelecem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos
de competência originária do tribunal;

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e
IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão; 

Conforme se observa, à concessão do referido pleito está condicionada
ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam, a probabilidade de
provimento do recurso e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, os
quais passo a apreciar de acordo com o caso sub examine.

No caso, o agravante ajuizou ação inibitória alegando que o
promovido/agravado teria invadido a “área vermelha” da Unidade de Saúde, local onde são
recebidos pacientes em estado grave, adentrando sem qualquer autorização dos
profissionais da equipe médica e sem respeitar normas sanitárias, causando perturbação
aos pacientes que já se encontravam em estado de fragilidade.
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Sustenta que tais comportamentos por parte do recorrido, na condição
de vereador do Município agravante, não devem ser considerados atos de fiscalização
legítimos, ao defender que ultrapassam os ditames da legalidade e do exercício da função
parlamentar, de modo a configurar, em tese, abuso ou excesso de autoridade consoante a
investidura do cargo eleitoral, sobretudo à prática de atos ilícitos.

Inicialmente, requereu tutela de urgência, no sentido de determinar
que o vereador fosse impedido de protagonizar novos atos ilícitos nas Unidades Públicas
de Saúde Municipais, tais como entrada em consultórios médicos, nas salas amarelas e
vermelhas, nas UTIs e CTIs e afins, sob pretexto fiscalizatório, ou qualquer outro que
extrapole os limites do exercício de sua função.

O pleito foi indeferido pelo magistrado de base, pelos motivos
indicados no relatório, sendo esta a decisão impugnada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o vereador é membro da Câmara
Municipal, eleito pelo voto popular para um mandato de quatro anos, e exerce as funções
principais de legislar, representar a sociedade em sua pluralidade de interesses e fiscalizar
a atuação do Executivo.

No tocante à função fiscalizadora abrange o controle
político-administrativo sobre a conduta do Executivo, compreendendo a fiscalização
contábil, financeira, operacional e patrimonial.

Diante disso, depreende-se que, em tese, o vereador não pode ser
impedido de visitar Unidade de Pronto Atendimento - UPA, eis que possui a atribuição de
fiscalizar possíveis denúncias de má utilização de recursos financeiros, operacionais, etc.

Por outro lado, caso a conduta do promovido exceda os limites do bom
senso ou a sua postura no momento da ação revele-se ofensiva, desrespeitosa e/ou
causadora de algum dano ao estabelecimento ou aos seus colaboradores, deverá aquele que
se sentir lesado buscar os meios administrativos, policiais e judiciais cabíveis contra a
parte responsável pelo ato ilícito especificamente praticado.

No caso em análise, contudo, verifica-se que o ente público não se
insurge contra uma conduta específica do promovido, mas almeja obter uma tutela de
urgência genérica, que, acaso concedida, funcionaria como um “cheque em branco” nas
mãos do Poder Executivo, tolhendo de forma considerável e desproporcional a utilidade
pública do cargo de vereador.
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Ademais, para impedir a prática de atos ilícitos, genericamente
falando, já existem as leis, que se não forem observadas, submeterá aquele que a
descumpriu às penalidades especificamente estabelecidas para cada caso concreto.

Finalmente, entendo que as medidas necessárias à averiguação do caso
estão sendo apropriadamente exercidas, eis que, na esfera policial, fora lavrado o Boletim
de Ocorrência e, administrativamente, a Procuradoria Municipal enviou ofício de nº
586/2022 à Câmara Municipal, requerendo a instauração de Comissão Especial
Processante para apuração dos fatos narrados em desfavor do Vereador da Casa, o Sr.
Josmá Oliveira, ora agravado, pedido que foi aprovado por unanimidade.

Diante disso, vislumbro que os requisitos para concessão da liminar
não estão devidamente preenchidos, notadamente porque não houve demonstração de
perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual impõe-se o
indeferimento do pedido liminar.

DISPOSITIVO

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, por não vislumbrar o
preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Comunique-se esta decisão ao Juízo da causa.

Intime-se a parte agravada para oferta de contrarrazões.

Ao final, dê-se vista à PGJ.

P. I.

João Pessoa, documento datado e assinado digitalmente.

Des. Marcos William de Oliveira
RELATOR
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