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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

 

 

  

 

  

MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI-PA, representado pela Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de

Direito Público, portadora do CNPJ n.º 05.191.333/0001-69, sediada  na Av. Eládio Lobato – Complexo

  Administrativo - Bairro Centro - CEP: 68430-000, endereço eletrônico – prefeito@igarapemiri.pa.gov.br,

  neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor ANTONIEL MIRANDA SANTOS, brasileiro, inscrito

  no CPF sob o nº. 800.511.462-15, residente no Município de Igarapé-miri/PA, por seu procurador

 legalmente constituído, infra-assinado, vem, respeitosamente, a presença de V.Exa., irresignado,  data

, com os termos da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara da SJPA,vênia

que deferiu pedido liminar nos autos da  AÇÃO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,

 CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA

 (PROCESSO N – 1001145-19.2018.4.01.3900), que lhe move a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

 instituição financeira pessoa jurídica de direito público, dotada de personalidade jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ nº. 00.360.305/0001-04, sediada em Brasília/DF e unidade jurídica Regional

em Belém/PA, na Avenida Governador José Malcher, n. 2725, São Brás, CEP – 66090-100 e endereço

 eletrônico – jurirbe@caixa.gov.br, com fulcro no artigo 1015 e seguintes do CPC - interpor RECURSO

 para esse E.TRF daDE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

 1ª Região, fazendo-o à luz dos substratos de fato e de direito aduzidos nas razões de Agravo de

Instrumento anexas.

 

Na oportunidade, o Agravante informa que deixa de efetuar o preparo, uma vez que goza de isenção legal

nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

 

Informa também, o nome e o endereço completo dos advogados do agravante e do agravado, o que faz

nos seguintes termos:

 

1) Advogado do agravante: João Batista Cabral Coelho, inscrito na OAB/PA sob o nº. 19.846 e outros, 

com endereço profissional na Av. Governador José Malcher, nº 937, sala 1906, Nazaré, CEP nº.

66040-281, Belém/PA;
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2) Advogados da agravada: Renan José Rodrigues Azevedo, OAB/PA 15.498, Claudiane Rebonatto

  Lopes, OAB/PA 10.013, com endereço na Avenida Governador José Malcher, n. 2725, São Brás, CEP –

66090-100 e endereço eletrônico – jurirbe@caixa.gov.br.

 

 

Nestes Termos,

Pede deferimento. 

 

 

Belém,  de Julho de 2018.

 

 

 

JOÃO BATISTA CABRAL COELHO

OAB/PA Nº 19.846
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

 

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

 

AÇÃO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. 

 

Processo nº 1001145-19.2018.4.01.3900

Origem: 2ª Vara Federal da SJPA.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 

 

Colendo Tribunal,

Ínclitos Julgadores, 

                     

 

      

DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE AGRAVO 
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Estabelece o art. , incisos  a , e § 5º, do :1.017 I III Novo Código de Processo Civil

 

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: 

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada,

da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a

tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; 

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do

agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; 

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. [...] 

§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput,

facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. 

 

Frisa-se que o , do art. , do  de 2015, dispensa a juntada das§ 5º 1.017 Novo Código de Processo Civil

peças referidas nos incisos  e  do art. , nos casos de processo eletrônico.  Como é o caso.I II 1.017

 

Destaca-se, ademais, que o prazo para a interposição do recurso é de 15 dias, conforme art. 1.003, § 5º,

que o Estado possui a prerrogativa do prazo em dobro, nos termos do art. 183, que se aplicam aos prazos

recursais as normas gerais sobre prazos insculpidas no art. 224 e que na contagem de prazos em dias,

estabelecido por lei, computar-se-ão somente os dias úteis, como preceitua o art. 219, todos do NCPC.

 

Portanto, no caso dos autos, a tempestividade do recurso resta indubitavelmente atestada pela certidão de

intimação, donde se comprova que o Agravante fora intimado da decisão agravada em 05.07.2018.

 

Com fulcro nos marcos cronológicos apresentado, é de se concluir pela tempestividade do presente

.recurso

 

HISTÓRICO PROCESSUAL

 

Trata-se de ação comum de obrigação de fazer, cumulada com pedido liminar de tutela de urgência

antecipada ajuizada contra o Agravante, na qual a Agravada, pleiteia o cumprimento de obrigação

contratual, consubstanciado no repasse dos valores descontados de seus servidores, referentes as parcelas

vencidas em fevereiro e março do ano corrente, que o agravante promova o repasse mensal de todo o

montante descontado de seus servidores até o 5º dia útil da cada mês, referentes as parcelas vincendas do

convenio, fixando multa diária em importe não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para hipótese de

descumprimento.

 

O Juízo da MMª 2ª Vara Federal da SJPA, ao analisar o pedido liminar,  a tutela de urgência edeferiu

determinou:
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Ante o exposto, defiro o pedido de liminar. Intime-se por Carta Precatória o Município demandado, na
, a regularizar os repasses das prestações vencidas dos meses depessoa do Exmo Sr. Prefeito Municipal

fevereiro e março de 2018, no montante de R$ 1.121.209,35 (um milhão, cento e vinte e um mil, duzentos e
nove reais e trinta e cinco centavos), bem como das prestações vincendas até o dia 5 de cada mês, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, sem prejuízo da
multa pessoal ao gestor municipal nos termos do artigo 77, inciso IV do CPC, no percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, por caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

 

A  r.  decisão pelo MM. Juizo “a quo”, não obstante o acendrado respeito que devemos dispensar às

decisões judiciais,   não deve prosperar, pois o pedido não atende todos osconcessa máxima vênia,

requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do NCPC, uma vez que

não ficou demonstrado o risco da demora e a irreversibilidade da decisão, bem como a R. decisão

confunde-se com o mérito da ação, como passa a demonstrar.

 

DOS REQUISITOS NÃO OBSERVADOS À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR

 

Conforme preceitua o artigo 300 do NCPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo”.

 

Ademais, o par. 3º do art. 300 preceitua que a tutela de urgência de natureza antecipada não será

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

 

Diferentemente do que disposto na decisão agravada, os requisitos para a concessão do pedido liminar

não foram demonstrados, vejamos:

 

DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA

 

De inicio, insta chamar atenção ao fato de que a medida liminar concedida irá gerar efeitos irreversíveis,

uma vez que a manutenção da decisão recorrida causará irreparável dano ao Agravante, eis que os

recursos ora vertidos para o atendimento da parte Agravada, bem como os decorrentes de eventual multa

efetivada em desfavor do Erário Municipal deixarão de ser utilizados de forma mais eficaz em prol dos
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Munícipes nos serviços de saúde, educação, segurança, previdência, pagamento do subsídio e

   remuneração dos agentes e servidores públicos, fornecedores e prestadores de serviços, além de ser

suscetível de instalar o caos na programação financeira e orçamentaria do município.

 

O Código de Processo Civil veda expressamente tal situação ao dispor:

 
NCPC – artigo 300, § 3º:
 
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.”

 

No caso em exame, é evidente a irreversibilidade da decisão recorrida, uma vez que instalará o caos na

programação financeira e orçamentaria do município e nos investimentos em saúde educação, deixando –

o em situação de inadimplência com a folha de pagamento de seus servidores, fornecedores e prestadores

de serviços.

 

Diante disso, não pode ser mantida a medida, conforme posicionamento firmado pela jurisprudência

pátria:

 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 

  527, III, CPC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FLAGRANTE
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE. 1. Inviável a antecipação da tutela
recursal se evidenciada a flagrante irreversibilidade da medida. 2. No caso dos autos, sobressai
cristalina a irreversibilidade do provimento exarado - que decreta prematuramente o trânsito em
julgado da sentença - pendente, não só o julgamento do mérito do próprio recurso de agravo de
instrumento, mas também da apelação interposta contra a referida sentença. 3. Agravo regimental
não provido. ( STJ – AgRg no AgRg no REsp: 1219044 PI 2004/0019340-7, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2013, T3 – TERCEIRA TURMA,
Data de publicação: DJe 23/05/2013.
 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. Nosso ordenamento processual civil veda a antecipação do provimento
jurisdicional quando este revelar-se direta ou indiretamente irreversível. Art. , , do .300 § 3º CPC/15
Jurisprudência da Corte Especial do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO – AI: 01207565620168090000, Relator: DR(A). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE,
Data de julgamento: 30/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL, Data de publicação: DJ 2065 de 11/07/2016).
 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. TUTELA DE
URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. Considerando a irreversibilidade da medida demolitória,
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a importância dos direitos em embate (Direito de Moradia, Direito Urbanístico e Direito Ambiental) bem como
a falta de clareza quanto à necessidade de urgência do ato administrativo que se pretende obstar, há de se apurar,
em cognição exauriente, se o ato administrativo está devidamente conectado a motivações passiveis de lhe
conferirem legitimidade. (TJ-DF 07043234520178070000 DF 0704323-45.2017.8.07.0000, Relator:
CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 05/07/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicaçã: Publicado no Pje:
10/07/2017. Pag.: Sem Página Cadastrada).
 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CEMIG – CONSTRUÇÃO QUE INVADE FAIXA DE SEGURANÇA DE
LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DA CEMIG – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO LIMINAR DE
DEMOLIÇÃO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE. Obtida a liminar
de manutenção de posse, pela CEMIG, de área situada em faixa de segurança existente sob linha de transmissão
de energia elétrica, não é recomendável o deferimento imediato da demolição da construção, em razão da
satisfatividade e da irreversibilidade da medida, antes do regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não provido. (TJ – MG – AI: 10000170075063001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento:
11/09/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARQ CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017).

 

Assim, tendo em vista o risco de irreversibilidade da medida concedida em caráter liminar, como também

pelo fato de a liminar se confundir com o mérito da ação, a revogação da tutela antecipada é medida

urgente que se impõe, sob pena de grave lesão aos munícipes do Agravante.

 

DA AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA

 

Segundo Humberto Theodoro Júnior ao conceituar o risco da demora, assim o disciplina:

 
“um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte”, em razão do “

 risco esse que deve ser objetivamnente apurável, sendo que é a plausibilidade do direitopericulum in mora”,

substancial consubstancia-se no direito “invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o “fumus boni iuris”

(Curso de Direito Processual Civil, 2006. I.p.366).

 

Assim, para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não

ocorre no caso em analise, posto que eventuais problemas de ordem meramente econômica poderão ser

reparados posteriormente, e, as medidas pretendidas pela requerente poderão ser efetivadas a qualquer

momento.

 

Diante disso, não demonstrados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela liminar, indispensável a

revogação da liminar, conforme precedentes:
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE “PERICULUM IN MORA”. –
A medida liminar tem finalidade provisória e instrumental. – Não demostrados, na ação civil pública o

 não há, por outro lado, risco derequisito legal do “ , é de ser indeferida. –periculum in mora”
irreversibilidade, como afirma o agravante. Eventuais problemas de ordem meramente econômica poderão,
posteriormente, ser reparados de diversas formas; e as medidas pretendidas pelo “parquet” poderão ser
efetivadas a qualquer momento. (TJ-MG – AI: 10000170190615001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de
Julgamento: 27/06/0017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017).
 
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. – (...)   O dano precisa ser atual, presente e

  o que não ocorre no caso em analise, em que o agravante aduziu a possibilidade de alienação doconcreto,
título penhorado, em virtude de sua avaliação. Não houve comprovação de designação de hasta pública para
essa finalidade e, assim, não foi demonstrada a iminência do alegado risco de lesão grave. Ademais, não está
comprovada a irreparabilidade do ocasional dano ou a sua dificuldade de reparação, (...) Desse modo,
ausente o periculum in mora, desnecessária a apreciação do fumus boni iuris, pois, não legitima a

 – A decisão agravada deve, portanto, ser mantida, em razão da ausência de um dosprovidencia almejada.
requisitos para o deferimento da tutela antecipada. – Agravo de Instrumento desprovido. ( TRF – 3 – AI:
00082070720164030000 SP, Relator:   DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, Data de
Julgamento: 03/05/2017, QUARTA TURMA, Data de publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 26/05/2017).

 

Diante de tais circunstâncias, é inegável a inexistência de fundado receio de dano irreparável, sendo

imprescindível a revogação da liminar concedida.

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIOLAÇÃO AOS

DITAMES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

 

Em razão do exposto, aproveita-se também desde já para requerer o afastamento da pena de multa diária

em caso de descumprimento da medida judicial, fixada na decisão agravada.

 

Nas obrigações de fazer ou não fazer, discutível é a fixação de penalidade deste viés em desfavor da

Fazenda Pública, pela própria natureza jurídica da medida, que tem por escopo constranger o devedor a

cumprir, efetiva e definitivamente, a obrigação.

 

Com efeito, a finalidade da pena afasta, por si mesma, a sua aplicabilidade na execução contra a Fazenda

Pública. Isso porque o ente público não deixa de cumprir uma ordem judicial por conta de injustificada

resistência, ou mesmo por retaliação contra a parte .ex adversa

 

Ora, não se concebe que tais motivações possam imprimir à conduta da Administração, que se rege,

dentre outros, pelo princípio da impessoalidade (art. 37,  da Magna Carta).caput

 

Se, portanto, o Município-administração não consegue cumprir uma obrigação de fazer no prazo

concedido pelo Poder Judicante, tal não se dá, em tese, por razão outra que não invencíveis dificuldades

operacionais e/ou materiais.
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O que não se pode admitir é a utilização de um instrumento processual para constranger a Fazenda

Pública, pela força da intromissão no orçamento público, não a cumprir um julgado, mas a fazê-lo num

prazo específico que, muitas vezes, é incoerente com a realidade administrativa.

 

O que se pretende esclarecer é que as obrigações de fazer, especialmente aquelas que demandam vultoso

numerário, naturalmente não podem ser cumpridas com a rapidez desejada, porque os entes públicos não

têm a mesma flexibilidade e agilidade de um particular para o cumprimento das decisões judiciais, já que

sua atuação se vincula a questões administrativas, o que ocasionam entraves burocráticos importantes que

geram intransponível delonga.

 

Além do mais, a prevalência do interesse público também respalda a não aplicação da medida em

comento, lembrando que, nos cofres públicos, estão as moedas do já desvalido bolso do cidadão.

 

Repisando, vale lembrar que, em se tratando da Fazenda Pública, a prevalência do interesse público

respalda o afastamento da aplicação da pena. Deve-se sempre destacar que não se podem confundir

recursos públicos com um mero interesse patrimonial. Isso porque, diferentemente da pena pecuniária

aplicada em face de um inadimplente privado, as quantias eventualmente devidas constituem dinheiro

público e é justamente com esses recursos que o Agravante deve custear os serviços de saúde, educação,

segurança, previdência, pagamento do subsídio e remuneração dos agentes e servidores públicos etc.

 

Enfim, há também que se levar em conta a grande quantidade de medidas a serem tomadas para

cumprimento da decisão antecipatória da tutela, e considerando que o Poder Público deve agir com

moralidade, muitos procedimentos poderão demorar mais tempo do que o período fixado na decisão, não

significando, porém que isto irá prejudicar a parte Autora/Agravada.

 

Portanto, pelo grande prejuízo que será causado as finanças públicas do município, deve ser afastada a

penalidade constante na decisão ora recorrida, especialmente em face da existência de outros meios de

coerção.

 

CONCLUSÃO

 

Pelas razões expostas, requer:

 

1 – O conhecimento e recebimento do presente Agravo no seu efeito suspensivo ativo, nos termos do

parágrafo único do artigo 995 do CPC para fins de , até osuspender os efeitos da liminar deferida

julgamento final do presente recurso;
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2 - Na eventualidade de ser mantida a tutela antecipada, o afastamento da medida de aplicação de pena

de multa diária; 

 

3 – a intimação do Agravado para que querendo apresente manifestação no prazo de 15 (quinze) dias;

 

4 – Ao final, seja dado o , com a revisão da decisão agravada, para finsprovimento ao presente Agravo

de revogar o pedido liminar deferido em primeiro grau, tudo por ser medida da mais pura e lídima Justiça!

 

                                                        

 

Nestes termos,

pede e espera deferimento. 

 

 

Belém,  de Julho de 2018. 

  

                                                       

 

JOÃO BATISTA CABRAL COELHO

OAB/PA: 19.846 
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