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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2010548-71.2014.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital 
RELATOR: Juiz José Ferreira Ramos Júnior, convocado, em substituição à
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Flávio Luiz Avelar D. Filho
AGRAVADO: Ministério Público Estadual

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.  ARTS.  461,  §  5º,  E  461-A DO
CPC. BLOQUEIO DE VERBAS DO ERÁRIO ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO COLENDO STJ. ARTIGO 557 DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.

1. Com relação  ao  sequestro  ou  bloqueio  de  verbas,  o  Colendo  STJ
admite  tal  prática,  excepcionalmente,  quando  houver  risco  de  grave
comprometimento da saúde do demandante. 

2. Art. 557 do CPC: “O relator negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”

Vistos etc.
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Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA PARAÍBA
em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA,  visando reformar a decisão do
Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande (f.
55/57), que concedeu, em parte, a medida liminar “para determinar que o Estado
da Paraíba, através do 3º Núcleo de Saúde, desta cidade, forneça o medicamento
descrito nos autos na forma requerida, ou outra equivalente com o mesmo princípio
ativo (genérico), em 05 dias, independente de instauração de processo licitatório, a
partir da notificação do (a) Gerente do referido Núcleo, ou quem suas vezes o fizer,
sob pena de bloqueio de conta do Estado da Paraíba, em valores necessários ao
fornecimento do medicamento solicitado e indicado na exordial, sem prejuízo de
possível apuração de crime de desobediência.” (sic, f. 56)

Em suas razões recursais o agravante aduz a impossibilidade do bloqueio
de verbas públicas. Por fim, requereu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Em síntese, eis o relatório.

DECIDO.

Historiam os autos que o agravado, substituindo processualmente Maria
do Socorro Feitosa, ajuizou ação civil pública para cumprimento de obrigação de
fazer  cumulada  com  pedido  de  liminar  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  ora
agravante, requerendo que este fornecesse o medicamento descrito na exordial,
vez que a paciente faz tratamento na FAP de quimioterapia e radioterapia
de uma neoplasia na cabeça.

Às f. 64/66 destes autos foi deferida, em parte, a liminar pelo magistrado
a quo, determinando que o Estado fornecesse o medicamento descrito nos autos
na forma requerida, ou outra equivalente com o mesmo princípio ativo (genérico),
em cinco dias, sob pena de bloqueio de valores necessários ao fornecimento do
fármaco. 

Portanto, o cerne da questão é saber se, diante das questões fáticas
aqui apresentadas, se é devido ou não o bloqueio dessas verbas públicas para
compelir o Estado da Paraíba a cumprir a obrigação de custear o fornecimento da
medicação de que necessita a senhora Maria do Socorro Feitosa.

Com relação ao sequestro ou bloqueio de verbas, o Colendo STJ admite,
excepcionalmente, tal prática quando houver risco de grave comprometimento
da  saúde  do  demandante.  É  o  que se  depreende  do  precedente  abaixo
reproduzido, in verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL.  PRESERVAÇÃO  DA  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE
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MEDICAMENTOS  PELO  ESTADO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC. PEQUENO VALOR. PRECEDENTES. 1.
É pacífico o entendimento do STJ de que cabe sequestro ou bloqueio
de verba indispensável à aquisição de medicamentos. Essa cautela é
excepcional,  adotada em face da urgência e imprescindibilidade de
sua  prestação.  2.  Na  hipótese  em  exame,  há  a  certificação  de
descumprimento, pelo Estado, de ordem judicial no fornecimento de remédio,
embora se verifique premente necessidade do paciente/substituído em fazer
uso de medicamento indispensável e fundamental para o seu tratamento, visto
que enfermo, portador de neoplasia maligna de próstata. 3. In casu, a desídia
do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar em grave
lesão  à  saúde  ou  mesmo pôr  em risco  a  vida  do  demandante.  4.  Agravo
Regimental não provido.1

No caso dos autos, observo que tais requisitos estão presentes, pois,
segundo  os  documentos  de  f.  32/33,  a  senhora  Maria  do  Socorro  Feitosa,
substituída processualmente pelo ora agravante, é portadora de Tumor Cerebral
(CID C71.1).

Verifico ainda  que foram feitas  várias  tentativas  para que o fármaco
fosse  fornecido  sem a  necessidade  de  intervenção  judicial.  Contudo,  conforme
certidão de f. 47, a medicação Temodal faz parte da assistência farmacêutica e só
é dispensado mediante ação judicial.

Desse  modo,  à  luz  dos  princípios  de  índole  constitucional  e  da
jurisprudência  do  STJ,  o  bloqueio  de  verbas  do  ente  estatal  é  medida  que se
mostra razoável diante da circunstância do caso concreto.

Assim  sendo,  entendo  que  o  recurso  apresentado  pelo  agravante
mostra-se manifestamente improcedente, motivo pelo qual aplico o enunciado do
artigo 557 do CPC, in verbis:

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 

Ante o exposto,  pelos  motivos  já  delineados nas  linhas  acima,  nego
seguimento ao recurso de agravo nos termos do artigo 557 do CPC.

Intimações necessárias.

1 AgRg  no  REsp  1429827/GO,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  08/04/2014,  DJe
18/06/2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557
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João Pessoa, 20 de agosto de 2014.

Cumpra-se.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR 
                                    Relator 
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