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URGENTE  
 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL.
 
Processo: 0801099-57.2020.8.15.0331
Partes: M. H. D. P. X EMERSON FERNANDES ALVINO
PANTA

 
A nobre juíza ao acolher a pretensão doBARBARA BORTOLUZZI EMMERICH, 
modesto nobre causídico subscritor,  a  que dentro doDETERMINOU PMSR
prazo de 10 (de'z) dias, providencie a medicação indicada na ação ajuizada  sob,
pena de não o fazendo ser bloqueado dos cofres públicos numerário suficiente
para tal finalidade.  

  
Insatisfeito com a decisão que determinou o fornecimento do medicamento ao
menor, a , através da , na pessoa da Doutora PMSR PGM Luciana Meira Lins
Miranda, interpôs agravo de instrumento no , que teve a liminar indeferida eTJPB

, mantendoconsequentemente, desacolhido o pedido de EFEITO SUSPENSIVO
o  a decisão recorrida, em todos os seus termos.TJPB
 

A digna e honrosa Procuradora de Justiça LÚCIA DE FÁTIMA MAIA DE
em seu parecer, se posicionou pelo  da EmFARIAS, desprovimento PMSR. 

resumo, a prefeitura perdeu a liminar na justiça de piso, falo na , perdeu a5ª vara
Liminar no  e, perderá sem sombra de dúvidas o mérito do recurso, TJPB pois é

.direito do menor receber o seu medicamento

 

Em desrespeito a decisão judicial, o Coordenador do ao atenderem osCEDMEX, 
familiares do menor, disseram que tinha o remédio, mas não iria entregar, pois,
não estava com autorização para entregar o medicamento,  emINSISTINDO
dizer que não iria entregar o medicamento.
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Os familiares insatisfeitos, procuraram este modesto advogado, e neste
momento, a sensibilidade humana destaEM CARÁTER DE URGÊNCIA, ROGO 
justa magistrada no sentido de expedir oficio urgentemente ao Prefeito, ao
Secretario e ao Coordenador do , a entrega doCEDMEX DETERMINANDO 
medicamento em atenção a ordem judicial dentro do . NestePRAZO de 24h
norte, ante o desrespeito e descumprimento de uma decisão judicial,pugno pela 
decretação da  do Prefeito, do Secretario e do Coordenador do PRISÃO

, por violação aos , bem como pela pratica do crimeCEDMEX artigos 196, da CF
d bem como, pedindo também que sejaos artigos 319 e 330 do Código Penal, 
remetido copias do autos ao  para MP AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL

em atenção ao PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 
artigo 11, caput, da lei 8.429/92.

 

É O QUE REQUER A DEFESA, a expedição de oficio urgentemente ao Prefeito,
ao Secretario e ao Coordenador do , a entrega doCEDMEX DETERMINANDO 
medicamento em atenção a ordem judicial dentro do .PRAZO de 24h

 

Ante o desrespeito e descumprimento de uma decisão judicial,pugno pela
decretação da  do Prefeito, do Secretario e do Coordenador do PRISÃO

, por violação aos , bem como pela pratica do crimeCEDMEX artigos 196, da CF
d bem como, pedindo também que sejaos artigos 319 e 330 do Código Penal, 
remetido copias do autos ao  para MP AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL

em atenção ao PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, 
artigo 11, caput, da lei 8.429/92.

 

Nestes termos,

Pede deferimento.

SANTA RITA, 10/09/2020

 

JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JÚNIOR

ADVOGADO - OAB - 24.468
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