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AGRAVO  INTERNO. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  IDOSO  PORTADOR  DE  ALZHEIMER. 
NECESSIDADE  DE  SUPLEMENTO  ALIMENTAR. 
DIREITO  FUNDAMENTAL  À  SAÚDE. 
COMPROVAÇÃO  DA  NECESSIDADE  DA 
UTILIZAÇÃO  DO  ALIMENTO  ESPECIAL. 
CONCESSÃO  DA  TUTELA  ANTECIPADA. 
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.   NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO 
POR  DECISÃO  MONOCRÁTICA.    MANUTENÇÃO 
DO  DECISUM. DESPROVIMENTO  DA 
IRRESIGNAÇÃO REGIMENTAL. 

− O fornecimento de tratamentos médicos às pessoas 
hipossuficientes é dever da Fazenda Pública, mesmo 
que não conste  no rol  dos procedimentos  realizados 
pela  Edilidade  através  do  SUS,  pois  a  assistência  à 
saúde  e  a  proteção  à  vida  são  garantias 
constitucionais.

- “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a  
que ela se dirige e às exigências  do  bem  comum.” 

(Art. 5o da  Lei  de  Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro)

-  “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.  
(Art. 557 do Código de Processo Civil). (Grifo nosso).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. 
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ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da 

Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  pelo  Município  de  João  Pessoa 
contra decisão monocrática lançada às fls. 117/119v, que negou seguimento ao agravo de 

instrumento, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. 

O agravante aduz, em suma, que houve ofensa ao devido processo legal e à 

ampla defesa, na medida em que não se permitiu que o órgão colegiado apreciasse as 

razões recursais.

Alega que o despacho vergastado não se enquadra no que estabelece o 

caput do art. 557 do CPC.

Esclarece que o Agravo de Instrumento versara sobre a impossibilidade de 

sequestro de verbas públicas, “haja vista que a Edilidade não fora devidamente intimada  

da decisão que determinou o bloqueio do valor de R$ 984,65 (novecentos e oitenta e  

quatro  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos),  ferindo assim,  de  forma frontal,  preceitos  

garantidos  pela  Constituição  Federal  como  o  direito  ao  devido  processo  legal,  ao  

contraditório e à ampla defesa.” (fls. 127)

Ante  o  exposto,  requer  a  reconsideração  do  decisório  combatido,  ou, 

alternativamente, a análise do regimental pela Câmara Cível, com a consequente reforma 

do decisum impugnado.

É o relatório.
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VOTO

O  agravante  se  insurge  contra  decisão  prolatada  nos  autos  da  Ação 

Ordinária para fornecimento de suplemento alimentar a idoso portador de Alzheimer, a 

qual negou seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 557, caput, do 

CPC. 

Nas  razões  do  seu  Agravo  Interno,  alega  que  a  decisão  monocrática 

ofendeu o devido processo legal e o contraditório, devendo ser anulada.

À luz do dispositivo processual aludido no primeiro parágrafo, temos que é 

permitido ao Julgador obstar seguimento por decisum singular a recurso manifestamente 

inadmissível,  improcedente,  prejudicado,  ou em  confronto com  súmula  ou 

jurisprudência da respectiva Corte, ou de Tribunal Superior. Assim, a norma é clara 

ao dispor sobre a faculdade do Magistrado decidir de forma monocrática, não havendo 

que se falar em ofensa ao devido processo legal ou ao contraditório como defende o 

recorrente.

Pois bem, analisando detidamente a decisão impugnada (fls. 117/119v), vê-

se que este relator, para fundamentar o seu posicionamento, utilizou-se de julgados do 

Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a legislação processual civil.

Portanto, embora o Agravo Interno possua efeito regressivo, que permite ao 

Julgador reconsiderar o  decisum agravado,  mantenho-o em todos os seus termos, os 

quais passo a transcrevê-los na parte que interessa: 

“Mantenho-me  fiel  a  posição  esposada  por  ocasião  da  
apreciação   do  pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me 
reproduzir o que fora afirmado naquela oportunidade. 

“  Nos precisos termos do art. 558 da Lei Adjetiva Civil, para que  
se atribua efeito  suspensivo  ao agravo (Art.  527,  III,  do  CPC),  
torna-se necessária a comprovação da “relevância do fundamento  
esposado”,  bem como “a  possibilidade  da  ocorrência  de  lesão 
irreparável ao direito perseguido”. 
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Ressalte-se que,  em sede de pleito  de urgência,  formulado em  
recurso de instrumento, não é oportuna a análise aprofundada das  
questões atinentes ao processo, sob pena de decidir-se o próprio  
mérito.

Pois bem, o caso diz respeito a um bloqueio de verbas públicas  
em face do descumprimento, pelo Município de João Pessoa, da 
medida  antecipatória  que  determinou  o  fornecimento  de 
medicamentos e complemento alimentar ao agravado.  

Nas  razões  do  seu  recurso,  alega  a  Edilidade  a  ausência  de  
omissão  injustificável  de  sua  parte,  porquanto  já  instaurou  o  
procedimento administrativo para a aquisição das substâncias, o  
que impede o sequestro do erário. 

Todavia, analisando os autos, verifico que, desde abril de 2014, a  
Secretaria de Saúde do Município foi notificada a respeito da  
liminar  que  determinou o fornecimento dos medicamentos,  
lapso mais do que suficiente para fazer cumprir a obrigação  
judicial  de  modo  satisfatório,  não  havendo  razões  para  
acolher a argumentação de que a demora na disponibilização  
é decorrente da necessidade de processo administrativo. 

Ademais,  concebo  que  o  periculum  in  mora  está  a  favor  do  
recorrido,  considerando  que  está  em  jogo  a  sua  saúde  e  até  
mesmo a vida, que não podem ser relevados em detrimento do  
alegado abalo nos recursos públicos, sobretudo considerando que 
o valor bloqueado não supera a soma de R$ 1.000,00 (um mil  
reais),  quantia  que  certamente  não  gerará  graves  danos  aos  
cofres da Capital do Estado. 

Quanto  ao  fumus  boni  iuris,  a  jurisprudência  do  Superior  
Tribunal  de  Justiça  é  pacífica  acerca  da  possibilidade  de  
sequestro de erário em caso de inadimplemento de decisão 
judicial, como ocorreu neste caso. Assim, vejamos: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO.  BLOQUEIO  DE  VERBAS.  COMPROVAÇÃO 
OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM 
JUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS.  PRECEDENTE 
ESPECÍFICO.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  ATUAÇÃO 
RESERVADA  DO  PARQUET  FEDERAL.  ART.  61  DO  RISTJ.  
PRECEDENTES.
1.  Cuida-se de recurso ordinário  interposto contra acórdão que  
manteve o teor de liminar na qual se determinou o fornecimento  
de medicamento para o tratamento na rede do SUS; o recurso  
deriva de o Tribunal de origem não ter autorizado o pretendido  
bloqueio  de  verbas  públicas,  com  base  no  art.  461,  §  5º,  do  
Código de Processo Civil, de forma preventiva.
2. É inegável que existe jurisprudência desta Corte Superior  
de Justiça que ampara a possibilidade de bloqueio de verbas  
públicas, no caso de descumprimento de ordem judicial que 
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visa proteger o direito fundamental à saúde e à vida, como:  
AgRg no REsp 1.002.335/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira  
Turma, DJe 22.9.2008.
3.  No  caso  concreto,  não  existem  provas  nos  autos  que  
justifiquem a evidência  do descumprimento  potencial  da ordem 
que, aliás, foi informada como cumprida pela autoridade coatora  
(fl. 48). Caso idêntico foi apreciado pela Primeira Turma, no qual  
se  consignou:  "A  pretensão  recursal  não  merece  prosperar,  
porquanto não consta dos autos qualquer comprovação de que o 
impetrante não esteja tendo regular acesso ao medicamento de 
que necessita; o procedimento de bloqueio de valores do erário  
estadual  não  é  regra  nem  questão  de  direito,  mas  exceção 
condicionada à demonstração inequívoca da urgente necessidade 
de acesso a medicamento cuja ausência possa colocar em risco 
grave  a  saúde  do  impetrante;  e  de  que  o  Estado  não  está  
fornecendo,  de  forma  adequada,  o  respectivo  medicamento."  
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,  
DJe 28.10.2011.
4. Não é possível conhecer do recurso interposto pelo Ministério  
Público  Estadual,  já  que  a  atuação  do  Parquet  no  Superior  
Tribunal  de Justiça está reservado aos Subprocuradores-Gerais  
da República, ao teor da Lei Complementar n. 75/93 e do art. 61  
do RISTJ.
Precedente: AgRg na SLS 828/CE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte  
Especial, DJe 12.2.2009; AgRg nos EREsp 769.811/SP, Rel. Min.  
Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1º.2.2010.
Agravo  regimental  do  Ministério  Público  Federal  improvido  e 
agravo regimental do Ministério Público Estadual não conhecido.
(AgRg no RMS 35.019/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,  
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/02/2012)

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO 
DE  MEDICAMENTOS.  ARTS.  461,  §  5º,  E  461-A  DO  CPC.  
BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. É possível o bloqueio de verbas públicas e a fixação de  
multa  (astreintes)  para  garantir  o  fornecimento  de  
medicamentos pelo Estado.
2. Recurso especial provido.
(REsp  1058836/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/08/2008,  DJe  
01/09/2008)

Sendo  assim,  constato  que  o  Ente  Fazendário  inadimpliu  a  
obrigação  judicial,  sem  qualquer  justificativa  plausível,  
principalmente se levarmos em consideração o grande período de 
tempo que já se arrastou desde a concessão da tutela antecipada,  
mais do que razoável ao seu cumprimento, o que configura um 
total desrespeito a vida e a saúde do paciente. 

Ante o exposto, verifico que estão ausentes tanto o fumus boni  
iuris quanto o periculum in mora para o recorrente, essenciais ao  
deferimento do efeito suspensivo pretendido. 
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Com essas  considerações,  INDEFIRO  O PEDIDO  DE EFEITO 
SUSPENSIVO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.”

Portanto,  estão  caracterizados  os  elementos  essenciais  para  o 
deferimento  da tutela antecipada,  uma vez que a sua negativa  
poderia causar prejuízos à saúde ou, até mesmo, à sobrevivência  
da criança. 

Logo,  não há dúvida quanto à necessidade de manutenção da  
decisão impugnada,  uma vez que a sua modificação implicaria,  
ainda  que  por  via  oblíqua,  a  completa  negação  ao  direito  
fundamental à vida.

Ante o exposto, outro caminho não há a este Relator, senão negar  
seguimento  ao presente recurso, monocraticamente, nos termos 
do  caput  do  art.  557  do  CPC,  eis  que  em  confronto  com  a  
jurisprudência  majoritária  de  Tribunal  Superior  e  desta  Corte,  
prestigiando,  assim,  os  princípios  da  celeridade  e  economia  
processuais.” (fls. 117V/119)

Ante  o  exposto,  nada  mais  acertado  do  que  negar  seguimento, 

monocraticamente, ao agravo de instrumento, uma vez que se encontra em confronto 

com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, conforme permite o caput 

do art. 557 da Lei Adjetiva Civil.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  agravo 

interno, de forma que a decisão monocrática agravada permaneça incólume.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J07/J04
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