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AGRAVO  INTERNO.  SÚPLICA  INSTRUMENTAL.  AÇÃO 
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  REALIZAÇÃO  DE 
NEUROCIRURGIA  PEDIÁTRICA  DETERMINADA  NO 
PRIMEIRO  GRAU.  DESÍDIA  DA  ADMINISTRAÇÃO. 
PACIENTE IMPÚBERE. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO 
DE VERBA PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. 
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  A  PRECEDENTE  DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  JULGADO  QUE NÃO 
SE  APLICA AO  CASO  EM  DISCEPTAÇÃO.  RECURSO 
CONTRA  ENTENDIMENTO  DA  MÁXIMA  CORTE,  DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE PRETÓRIO. 
MANUTENÇÃO  DA  MONOCRÁTICA  AGRAVADA. 
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

-  “É  pacífico  o  entendimento  desta  corte  e  das  cortes  
superiores no sentido de que é possível ao juiz. De ofício ou  
a requerimento da parte., em casos que envolvam o risco à  
saúde  iminente,  determinar  medidas  executivas  para  a  
efetivação da tutela,  inclusive a imposição do bloqueio de  
verbas  públicas,  ainda  que  em caráter  excepcional.  […].”  
(TJPB; Rec. 200.2012.095033-8/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. 
Des. João Alves da Silva; DJPB 01/08/2013; Pág. 14)  

-  “Art.  5º  -  Na  aplicação  da  lei,  o  juiz  atenderá  aos  fins  
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.” 
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Agravo Interno  interposto pelo  Estado da Paraíba,  contra a 

monocrática  de  fls.  105/107,  que  negou  seguimento  à  súplica  instrumental  por  ele 

apresentada, para manter a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda 

Pública da Capital que, nos autos da “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido 

de Tutela  Antecipada  Inaudita  Altera  Pars”,  movida por  Clarice  Ferreira  de  Oliveira, 
representada por sua genitora, determinou o bloqueio de R$ 36.940,00 (trinta e seis mil, 

novecentos e quarenta reais),  em desfavor do Ente Público,  de modo a possibilitar  o 

custeio necessário para a aquisição de material para a realização de cirurgia.

Em suas  razões  recursais  (fls.  111/115),  a  Fazenda  Estadual  defende  a 

impossibilidade  de  sequestro  de  verbas  públicas,  aduzindo  haver  desrespeito  ao 

preconizado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no  julgamento  da  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade nº 1.662/SP.

Com base no exposto, requer a retratação do Relator, ou o julgamento do 

recurso em mesa.

É o breve relatório. 

V O T O

Insiste  a  parte  agravante  em defender  a  impossibilidade  de  bloqueio  de 

valores nos ativos fazendários para cumprimento da liminar que determinou a realização 

de cirurgia de urgência na menor agravada.

Ocorre  que  a  monocrática  impugnada,  com  base  em  precedentes  do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, concluiu pela 
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pertinência  da  constrição  questionada,  sobretudo  tendo  em  vista  o  risco  de  vida  a 

paciente.

Considerando o exposto, e malgrado a presente espécie recursal possua o 

chamado  efeito  regressivo,  o  qual  permite  ao  relator  reconsiderar  a  monocrática, 

mantenho-a pelos seus próprios fundamentos, os quais passo a transcrever:

“A matéria  aqui  tratada  dispensa  maiores  delongas,  porquanto 
plenamente  pacificada  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  
comportando  a  análise  meritória  monocrática,  na  forma 
permissiva do caput do art. 557, do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“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.” 

O presente inconformismo questiona decisório que determinou o  
bloqueio  de  valores  necessários  para  a  realização  de  
“NEUROCIRURGIA  PEDIÁTRICA  DE  CRANIOPLASTIA”  na  
menor  agravada,  vítima  de  uma  bala  perdida,  portadora  de  
Edema  Cerebral  e  Hemiparesia  (Paralisia)  do  lado  direito  do  
corpo,  necessitando  submeter-se  ao  citado  procedimento,  em 
caráter de urgência, tendo em vista correr risco de morte.

A  medida  ora  questionada  adveio  do  não  cumprimento,  pela  
Fazenda  Estadual,  da  liminar  deferida  nos  autos  originais,  e  
confirmada por esta Corte, no Agravo de Instrumento nº 2009017-
47.2014.815.0000,  oportunidade  na  qual  já  fora  abordada  a 
possibilidade de bloqueio de quantias em favor da recorrida, nos  
termos preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  CONSTITUCIONAL.  BLOQUEIO  DE  VERBA 
PÚBLICA  PARA  ASSEGURAR  O  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTO:  AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART.  
100,  §  2°,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA. 
IMPOSSIBILIDADE  DA  ANÁLISE  DA  LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA  CONSTITUCIONAL 
INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
SE  NEGA PROVIMENTO.”  (STF.  AI  700543  AgR  /  RS  -  RIO  
GRANDE DO SUL. Rel. Min. Cármen Lúcia. J. em 24/08/2010).
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No mesmo sentido se posiciona esta Corte. Vejamos:

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Agravo  de  
instrumento. Ação de obrigação de fazer. Realização de cirurgia.  
Direito  à  saúde.  Art.  196  da  CF.  Sentença.  Não  cumprimento.  
Determinação  de  bloqueio  de  verba  pública.  Possibilidade.  
Desprovimento.  A tutela antecipada, que pode ser concedida 
no curso do processo, também pode ser efetivada através de  
uma “medida necessária”, ou seja, de um meio que permita a  
prevenção  do  ilícito  independentemente  da  vontade  do  
demandado.  O  Superior  Tribunal  de  justiça  já  firmou  
entendimento que admite o bloqueio de verbas públicas para  
garantir  o  cumprimento  de  decisão  judicial,  especialmente 
nos  casos  de  tratamento  de  saúde  e  fornecimento  de  
medicamentos. (TJPB; AI 0101043-17.2011.815.2001; Segunda 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  
Cunha Ramos; DJPB 15/04/2014; Pág. 16)  

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  QUE  NEGA  SEGUIMENTO  A 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.  PRELIMINAR 
REJEITADA.  PACIENTE  COM  TRAU-  MATISMO  CRÂNIO-
ENCEFÁLICO,  COM  INDICAÇÃO  DE  RECONSTRUÇÃO  DE  
FALHA ÓSSEA EXTENSA.  NECESSIDADE DE CIRURGIA DE 
CRANIOPLASTIA  FRONTOTEMPOROPARIETAL  DIREITA.  
TUTELA  ANTECIPADA  DEFERIDA.  RECALCITRÂNCIA  DO 
ESTADO DA PARAÍBA PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA.  
DETERMINAÇÃO  DE  BLOQUEIO  DE  VERBA  PÚBLICA.  
POSSIBILIDADE  (ART.  461,  §  5º,  DO  CPC).  MEDIDA 
EXCEPCIONAL.  RECURSO  EM  CONFRONTO  COM 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTA  CORTE  E  DAS 
CORTES SUPERIORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. É 
pacífico o entendimento desta corte e das cortes superiores  
no  sentido  de  que  é  possível  ao  juiz.  De  ofício  ou  a  
requerimento  da  parte.,  em casos que envolvam o  risco  à  
saúde  iminente,  determinar  medidas  executivas  para  a  
efetivação da  tutela,  inclusive  a  imposição do bloqueio  de  
verbas  públicas,  ainda  que  em  caráter  excepcional. […].  
(TJPB;  Rec.  200.2012.095033-8/001;  Quarta  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB  
01/08/2013; Pág. 14)  

O Superior  Tribunal  de  Justiça,  além de  permitir  a  prática  ora  
questionada, destaca a sua importância em casos de urgência e  
também de desídia do Órgão Público respectivo, como se trata a  
hipótese em estudo. Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  PROTEÇÃO  CONSTITUCIONAL.  
PRESERVAÇÃO  DA  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  
DESCUMPRIMENTO  DA DECISÃO  JUDICIAL.  BLOQUEIO  DE 
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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. (STJ; AgRg-REsp 1.429.827; Proc. 2014/0007755-1; GO; 
Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 18/06/2014)  

Demais disso,  ressalto que o suposto confronto, suscitado pelo  
Ente Agravante, ao preconizado pela Suprema Corte na ADI nº  
1.662/SP, não ocorre na hipótese em tela, uma vez que o citado  
paradigma  não  se  aplica  na  situação  em  debate,  posto  ter  
analisado  questão  específica  da  inviabilidade  de  sequestro  de  
numerários  nos  casos  de  preterimento  do  direito  de  crédito  
decorrente da fila de precatórios.

Por  último,  destaco  que  o  julgador  deve  aplicar  a  lei  em 
atendimento  aos  fins  sociais  a  que  ela  se  dirige,  de  forma  a  
preservar os mais importantes bens a serem tutelados, como a  
saúde e a vida, conforme orienta o artigo 5º, da Lei de Introdução  
às Normas do Direito Brasileiro, que adiante segue:

“Art. 5o  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que  
ela se dirige e às exigências do bem comum.” 

Conforme as razões expostas, com base no caput do art. 557 do  
CPC,  o  presente  súplica  merece  ter  seu  seguimento  negado 
monocraticamente, uma vez que é contrária à jurisprudência de  
Tribunal  Superior  e  desta  Corte,  como  forma  de  prestigiar  os  
princípios da celeridade e economia processuais.

Com essas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, 
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.” -   fls. 
105/107.

Por  essas  razões,  deve  a  monocrática  impugnada  ser  mantida,  pois 

prolatada  de  acordo  com os  preceitos  jurídicos  aplicáveis  à  espécie,  além de  ter  se 

apoiado em precedentes emanados de Tribunais Superiores e desta Sodalício.

Com essas considerações, DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/04 e J/11 (R)
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