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AGRAVO DE INSTRUMENTO.  FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS.  CONCESSÃO DE TUTELA 
ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
DESCUMPRIMENTO  PELO  ENTE  ESTATAL  DA 
DECISÃO  JUDICIAL.  BLOQUEIO  DE  VERBAS 
PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE.  PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL  À  SAÚDE,  À  VIDA  E  À 
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  PRIMAZIA 
SOBRE PRINCÍPIOS DE DIREITO FINANCEIRO E 
ADMINISTRATIVO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E 
DESTE  TRIBUNAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA. 
INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.

  
-  Não  há  impossibilidade  de  concessão  de  tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública, uma vez que 
não incidente na espécie o art. 1º da Lei nº 9.494/97, 
tendo  em  vista  que  não  se  está  diante  de 
reclassificação,  equiparação,  concessão  de 
aumentos ou vantagens a funcionários.

- Mostra-se perfeitamente adequada a determinação 
de  bloqueio  de  valor  para  a  aquisição  dos 
medicamentos,  visando  compelir  o  demandado  a 
cumprir a determinação judicial e ao mesmo tempo 
garantir  a  efetividade  do  provimento  jurisdicional, 
face  aos  bens  jurídicos  constitucionalmente 
tutelados, no caso, o direito à vida e à saúde.

Vistos etc.
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Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  liminar, 

interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de 

Guarabira, fl. 138, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido 

de Liminar de Tutela Antecipatória Inaudita Altera Pars, determinou o bloqueio 

de R$ 12.000,00 (doze mil  reais)  das contas  do Estado da Paraíba,  “para 

aquisição da medicação pelo período de seis meses para aquisição gradativa e 

liberação mensal em favor do (a) paciente”.

Alega o Agravante que não tomou conhecimento da decisão de 

fornecimento do medicamento BELIMUMAB e do bloqueio e sequestro dos 

valores nem tampouco é possível a adoção de tais medidas.

Às fls. 269/270, decisão negando efeito suspensivo ao presente 

Agravo.

Contrarrazões apresentada às fls. 275/280.

Não houve apresentação de Informações pelo juízo, conforme 

certidão de fls. 339.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  340/345,  opinou  pelo 

desprovimento do Agravo.

                 

É o relatório.

DECIDO

Extrai-se do caderno processual que a Agravada ingressou com 

uma Ação de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Liminar de Tutela 

Antecipatória  Inaudita  Altera Partes contra o Estado da Paraíba,  pedindo o 

fornecimento do CELLCELP 500 MG, visando complementar o tratamento de 

LUPUS indicado pelo médico do SUS,  tendo sido deferido a primeira  liminar 
às fls. 32/34.

Na peça de impugnação à contestação de fls. 68/70, a Autora 

informou  o  cumprimento  da  primeira  decisão,  porém  requereu  um  novo 
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medicamento – MYFORTIC 360 - ante nova indicação médica.

O  juiz  a  quo,  às  fls.  76/79,  deferiu  a  segunda  liminar e 

determinou o fornecimento da nova substância, tendo sido o Estado citado da 

decisão às fl. 83.

Ocorre  que  a  Promovente,  à  fl.  89,  comunicou  o  não 

fornecimento do MYFORTIC 360, culminando com o bloqueio de R$2.000,00 

(dois mil reais) das contas do Agravante e liberação por alvará judicial.

Apenas, às fls. 100/101, o Estado da Paraíba informou que o 

medicamento, objeto da segunda decisão, estava em processo de aquisição.

Por  outro  lado,  a  Autora  juntou  nota  fiscal,  à  fl.  110, 

comprovando a aquisição do MYFORTIC 360.

 A  Promovente,  às  fls.  114/115,  ingressou  com  pedido  de 

fornecimento de novo medicamento – BELIMUMAB – tendo sido deferida a 

terceira  liminar  e,  em  seguida,  o  juiz  determinou  um  novo  bloqueio  e 

sequestro de R$ 12.000,00 (doze mil reais) das contas do Estado da Paraíba.

Contra essa última decisão, se insurge o Agravante.

Destaco  de  imediato,  que,  in  casu,  como  frisou  a  juíza,  “a 

inclusão de novo medicamento em sede de mesmo processo, não configura 

novo pedido, haja vista que o objeto da ação é o adequado tratamento médico 

de que necessita a parte autora”. 

Outrossim, estamos diante do bloqueio e liberação  de valor 

que visa dar continuidade a  aquisição dos medicamentos –  MYFORTIC 360 - 

atendendo liminar anterior, e a compra do novo medicamento BELIMUMAB, 

ambos por seis meses. 

Pois bem.

Inicialmente, mesmo  considerando  que  não  há  prova  da 

intimação  da  terceira  decisão,  antes  do  bloqueio  do  valor,  não há 

3



Agravo de Instrumento nº  2013134-81.2014.815.0000

impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, 

uma vez que não incidente na espécie o art. 1º da Lei nº 9.494/97, tendo em 

vista que não se está diante de reclassificação, equiparação, concessão de 

aumentos ou vantagens a funcionários.

Assim já decidiu o STJ, citando-se:

PROCESSUAL CIVIL –  TRIBUTÁRIO –  ICMS – 
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE –  ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 
POSSIBILIDADE.  1. Desde que preenchidos os 
respectivos pressupostos, não há óbice à concessão de 
tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 2. Recurso 
especial provido.  REsp 770308 / SC RECURSO 
ESPECIAL  Relatora: Ministra ELIANA CALMON  Órgão 
Julgador - SEGUNDA TURMA  Data do Julgamento: 
28/08/2007  Data da Publicação/Fonte: DJ 11.09.2007 p. 
213. 
 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
COMPATIBILIDADE. ART. 1º DA LEI Nº 9.494/97. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.  I - Os argumentos 
referentes à ausência dos pressupostos autorizadores da 
concessão da cautela não são passíveis de exame em 
sede especial, por implicar em revolvimento do substrato-
fáctico probatório já soberanamente analisado pelas 
instâncias ordinárias. Faz-se incidir o verbete sumular nº 
7 desta Corte Superior. Precedente: REsp nº 652.365/PR, 
Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 25/04/2005.  II - 
Improcede a tese de que a ação sujeita ao duplo grau de 
jurisdição não recepcionaria a tutela antecipatória, haja 
vista que a concessão liminar dá-se por meio de decisão 
interlocutória e não de sentença definitiva, sendo esta 
última, consoante o ditame do art. 475 da Lei de Ritos, a 
que se submete ao reexame necessário. Precedente: 
REsp nº 638.919/RS, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, DJ de 
09/08/2004. III - O art. 1º da Lei nº 9.494/97, por haver 
"determinado as hipóteses em que a antecipação de 
tutela não poderia ser deferida, aplicando ao instituto da 
antecipação da tutela as mesmas limitações quanto à 
concessão de liminares em mandado de segurança, a 
contrario sensu, acabou por reconhecer o cabimento da 
antecipação de tutela em face da Fazenda Pública nas 
hipóteses não previstas no texto legal"  (REsp nº 
638.919/RS, idem). VI - Esta Corte Superior reconhece a 
impossibilidade da concessão da tutela antecipada contra 
a Fazenda Pública apenas nos casos em que houver 
impedimento ao deferimento de liminar em sede 
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mandamental.  V - O caso em exame trata de ação 
ajuizada com o fito de suspender a exigibilidade de taxa 
municipal. Nessa linha de raciocínio, perfeitamente 
possível a concessão da tutela antecipada in casu, uma 
vez que esta Casa de Justiça já se manifestou, quando 
presentes os pressupostos, pela concessão da liminar em 
mandado de segurança para suspender a exigibilidade de 
crédito tributário. Precedentes: REsp nº 222.838/SP, 
Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJ de 18/02/2002; e 
REsp nº 70.884/MG, Relator Ministro FRANCISCO 
PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999.  VI - Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
DESPROVIDO.  REsp 749082 / RN RECURSO 
ESPECIAL Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116) 
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA  Data do 
Julgamento: 16/03/2006  Data da Publicação/Fonte: DJ 
10.04.2006 p. 145. 

Tem mais, em vários casos, como o presente, a vedação à 

concessão/apreciação da liminar ou tutela antecipada inviabiliza o direito de 

ação porque impossibilitaria  o próprio direito da parte, que pretende o 

fornecimento de medicamentos para o tratamento da doença que lhe acomete, 

não havendo violação ao contraditório, uma vez que admissível a concessão 

de liminares ‘inaudita altera pars’, quando presentes os requisitos legais para 

tanto, hipótese em que a defesa da parte demandada é postergada para 

posterior análise, uma vez que a decisão é passível de recurso, como ocorre 

neste momento processual, com a interposição do Agravo de Instrumento pelo 

demandado.

Nesse sentido, é a  jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 
(...) Inexiste óbice ao deferimento de medida antecipatória 
inaudita altera parte, diante verossimilhança das 
alegações da parte autora. Inteligência dos arts.273, 461, 
§3º, 798 e 799, do CPC. 3.Inocorrente afronta aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. Medida que 
pode ser modificada a qualquer tempo, desde que 
comprovado motivo que assim justifique. Agravo interno 
improvido. (Agravo Nº 70030330484, Décima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Orlando Heemann Júnior, Julgado em 27/08/2009) (...) A 
concessão de medida liminar inaudita altera parte não 
representa ofensa aos princípios da ampla defesa e do 
contraditório. Autorizado o bloqueio de verbas públicas 
para o fim de garantir que o Estado cumpra direito 
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fundamental. Precedentes jurisprudenciais. NEGADO 
SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de 
Instrumento Nº 70020128815, Oitava Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, 
Julgado em 14/06/2007)

Em face disso, inexiste a vedação sustentada na forma do § 2º 

do art. 273 do CPC, ausente o noticiado perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, uma vez que, em havendo decisão de mérito de 

improcedência, ao final, o efeito será o retorno ao status quo ante, desfazendo-

se eventuais medidas que, eventualmente, causem prejuízo ao réu, mormente 

porque “A situação de fato consumado decorrente da irreversibilidade é que 

importa o esgotamento do objeto da ação”, (Teori Albino Zavascki, na obra 

Antecipação da Tutela, p. 172, São Paulo Saraiva, 1997), o que não ocorre no 

caso dos autos, porquanto, reitera-se eventual decisão concessiva da tutela 

antecipada  ou poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada, nos termos do § 4º do art. 273 do CPC.

Desta forma, não há que se falar em tutela satisfativa no caso 

concreto, não verificada hipótese de esgotamento do objeto da ação, afastada, 

igualmente, a aplicação dos artigos 1º, 3º e 4º, da Lei nº 8.437/92, havendo, 

repito, a possibilidade de reversibilidade da medida, ante a preponderância de 

princípios constitucionais sobre a norma citada, como por exemplo, o direito da 

parte que se sentir lesada a resguardar seus direitos, diante da amplitude do 

direito de ação, observado o princípio da universalidade da jurisdição, conforme 

o artigo 5º, XXII e XXXV, da CF, não podendo ser excluída de apreciação pelo 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Frisa-se que o risco da irreversibilidade, sustentado pelo réu, é 

afastado ante a presença do risco da dano irreparável ou de difícil reparação 

que acometerá a Autora, ora Agravada, demonstrado pela mesma através da 

documentação juntada na inicial da demanda e da fundamentação que segue.

De outra parte, mostra-se perfeitamente adequada a 

determinação de bloqueio de valor para a aquisição dos medicamentos, 

visando compelir o demandado a cumprir a determinação judicial e, ao mesmo 

tempo, garantir a efetividade do provimento jurisdicional, face aos bens 
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jurídicos constitucionalmente tutelados, no caso, o direito à vida e à saúde.

Por outro lado, cabe ressaltar que existe amparo legal para a 

decisão proferida, consoante permite o art. 461, § 5º, do CPC, que possibilita 

ao Magistrado a utilização de todas as medidas necessárias para assegurar o 

cumprimento da tutela antecipada concedida, visando, obviamente, dar 

efetividade à prestação jurisdicional, uma vez que inadmissível que exista uma 

decisão judicial que reste descumprida.

O STJ, em recurso repetitivo, recentemente assentou o 

cabimento de bloqueio de valores do Estado para compra de medicamentos 

(grifo):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À 
EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 
OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. 
ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 
PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 
JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA 
PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 
SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA 
RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.  1.   Tratando-se de 
fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar 
medidas eficazes à efetivação de suas decisões, 
podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 
sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o 
seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 
fundamentação.  2.   Recurso Especial provido. Acórdão 
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 08/2008 do STJ.  (REsp 1069810/RS, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

       Já  julguei,  nesse  sentido,  nos  autos  do  processo  nº 

00483967420138152001.

E desse modo,  também, é a jurisprudência dominante deste 

Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE 
LIMINAR  PROFERIDA  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE VERBAS 
PÚBLICAS PARA ASSEGURAR O COMANDO JUDICIAL 
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  CONSISTENTE  NA 
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REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DA  TUTELA 
ANTECIPADA  EM  FACE  DA  FAZENDA  PÚBLICA. 
REJEIÇÃO.  DOCUMENTOS  JUNTADOS  PELO 
IMPETRANTE  COMPROVANDO  A  DESOBEDIÊNCIA 
DO  ENTE  ESTATAL.  BLOQUEIO  DEVIDO.  
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO.  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
20098515020148150000, 2ª Câmara Especializada Cível, 
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , 
j. em 02-12-2014) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO  descumprimento  pelo  ente  estatal  da 
decisão  judicial  que  ordenou a  realização da  cirurgia  - 
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NECESSÁRIAS À 
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO -  Possibilidade - 
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À 
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  -  PRIMAZIA 
SOBRE  PRINCÍPIOS  DE  DIREITO  FINANCEIRO  E 
ADMINISTRATIVO  - precedentes do stj e deste tribunal 
inteligência  do  art.  557,  caput,  do  cpc   negado 
seguimento ao recurso. - Verificando-se a inércia estatal 
diante  da  decisão  que  determinou  a  realização  de 
cirurgia,  necessária  à  saúde da agravada,  é  pacífico  o 
entendimento  quanto  à  possibilidade  do  bloqueio  de 
verbas públicas, a fim de dar efetividade à ordem judicial. 
- Por estar  em manifesto confronto com o entendimento 
jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  nego 
seguimento  ao agravo,  monocraticamente.  -  Consoante 
entendimento  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  O  relator 
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível,  improcedente  ou  prejudicado,  ou  em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de 
Tribunal  Superior.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
Processo  Nº  20136206620148150000,  -  Não  possui  -, 
Relator  DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j.  em 26-11-
2014) 

Por  essas  razões,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC, 

DESPROVEJO o Agravo, mantendo a decisão em todos os termos.

João Pessoa, ___ de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                           Relator
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