
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 2012614-24.2014.815.0000
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Estado da Paraíba
Procurador : Roberto Mizuki
Agravado : Gabriel Marques dos Santos, representado por sua genitora, Rosinete 

   Silva dos Santos
Defensora : Maria Madalena Abrantes Silva

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTO.  IMPRESCINDIBILIDADE. 
PACIENTE ACOMETIDO DE PATOLOGIA GRAVE. 
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO PODER 
PÚBLICO.  DESCUMPRIMENTO.  ADOÇÃO  DE 
MEDIDA  NECESSÁRIA  À  EFETIVAÇÃO  DA 
TUTELA ESPECÍFICA. BLOQUEIO DE VERBAS DO 
ERÁRIO  ESTADUAL  PARA  ASSEGURAR  O 
REFERIDO  FORNECIMENTO.  POSSIBILIDADE. 
MATÉRIA  APRECIADA  SOB  A  TEMÁTICA  DE 
RECURSO  REPETITIVO.  PRECEDENTE  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
MANUTENÇÃO DA  DECISÃO  AGRAVADA. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT, DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. SEGUIMENTO 
NEGADO AO RECURSO.
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-  Tratando-se de fornecimento de medicamentos,  é 
permitido  ao  julgador  adotar  medidas  eficazes  à 
efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, 
determinar o sequestro de valores de verbas públicas 
(bloqueio).

-  Ausentes os  requisitos  para  concessão  da 
antecipação da tutela pretendida,  a  manutenção da 
interlocutória agravada é medida que se impõe. 

- De acordo com o art. 557, do Código de Processo 
Civil,  o  relator  negará  seguimento,  por  meio  de 
decisão  monocrática,  a  recurso  manifestamente 
improcedente.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com 
pedido de efeito suspensivo, fls. 02/09, interposto contra decisão, fl. 174, proferida 
pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos 
moldes da Ação de Obrigação de Fazer interposta por Gabriel Marques dos Santos, 
representado por sua genitora, Rosinete Silva dos Santos, deferiu o pleito requerido, 
consignando os seguintes termos:

Diante  dos  marcos  legais  em  referência,  dada  a 
necessidade  de  se  efetivar  a  decisão  judicial,  em 
razão da urgência de se efetivar a decisão judicial, em 
razão  da  urgência  que  o  caso  requer,  DEFIRO  o 
pedido formulado pela  parte  autora,  e  o  faço  para 
ordenar o bloqueio da quantia de R$ 1.103,44 (um mil 
cento e três reais e quarenta e quatro centavos) das 
contas do promovido – Estado da Paraíba, devendo o 
valor permanecer à disposição deste Juízo.
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Em suas razões, o recorrente aduz a impossibilidade 
de  retenção  de  numerário,  bem  como  a  impossibilidade  de  irreversibilidade  da 
medida  emergencial,  nos  termos  descritos  nas  Leis  de  nº  8.347/92  e  nº  9.494/97 
pugnando.  Ao  final,  pugna  pela  suspensão  dos  efeitos  da  decisão  recorrida  que 
determinou  o  sequestro/bloqueio  de  vultosa  quantia  dos  cofres  públicos,  por 
entender que o princípio da razoabilidade deve ser observado em casos desse jaez.

Indeferimento do pedido liminar, fls. 184/191.

Informações prestadas pelo Magistrado a quo, fl. 196.

Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  agravada,  fls. 
200/210,  refutando as  insurgências  descritas  no recurso  apelatório,  ao  tempo que 
pugna pela manutenção da decisão agravada.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer  da lavra da 
Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de  Carvalho, fls.  212/215,  opinou  pelo 
desprovimento monocrático do agravo, na forma do art. 557, do Código de Processo 
Civil.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Analisando  o  caso,  em  apreço,  infere-se  que  o 
promovente, ora agravado, é menor impúbere e portador de Diabetes Melittus Tipo 
1,  necessitando,  em  razão  desta  patologia,  fazer  uso  continuado  das  seguintes 
medicações: “Lantus”, “Humalog”, bem como de “Fitas Glicosímetro”, consoante se 
depreende da declaração e do receituário médico encartado, fls.  18/19,  para obter 
uma melhor resposta ao seu tratamento.

Extrai-se dos autos, ainda, que, mesmo tendo havido 
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sentença,  confirmada por esta Corte de Justiça,  determinando o fornecimento dos 
fármacos descritos na exordial, o cumprimento da ordem judicial não estava sendo 
realizado  da  forma  devida,  razão  pela  qual  o  necessitado  interpôs  petitório,  fls. 
155/156, requerendo o bloqueio dos valores correspondentes aos gastos mensais com 
os medicamentos na conta bancária da entidade fazendária,  tendo seu pleito sido 
deferido pelo Magistrado a quo, fl. 174. 

Descontente, o Estado da Paraíba interpôs o presente 
agravo, postulando, em síntese, a concessão de medida emergencial, a fim de que 
sejam suspensos  os  efeitos  da  decisão  hostilizada  que determinou o  bloqueio  da 
quantia de R$ 1.103,44 (um mil cento e três reais e quarenta e quatro centavos) para 
assegurar  a  efetivação  do  provimento  judicial,  por  entender  que,  além  da 
irreversibilidade da medida emergencial, nos termos descritos nas Leis de nº 8.347/92 
e nº 9.494/97,  a retenção de vultosa quantia dos cofres públicos fere o princípio da 
razoabilidade.

Ab initio, é de bom alvitre esclarecer que o direito à 
saúde, embora não esteja previsto diretamente no art. 5º, encontra-se insculpido na 
própria  Constituição  Federal,  nos  termos  dos  arts.  6º,  23,  II,  24,  XII,  196  e  227, 
assumindo, da mesma forma que os direitos fundamentais, a feição de verdadeiro 
direito fundamental de segunda geração.  Sob este prisma, a saúde carrega em sua 
essência  a  necessidade  do  cidadão  em  obter  uma  conduta  ativa  dos  entes  da 
federação no sentido de preservar-lhe o direito maior: direito à vida.

Não pode o ente público tentar se esquivar de sua 
obrigação constitucional em assistir a seus cidadãos, principalmente, no tocante à 
saúde,  direito  fundamental  do  ser  humano,  negando-se  a  prestar  o  tratamento 
médico adequado às pessoas necessitadas para garantir o próprio direito à vida.  

Nessa  ordem  de  lições,  entre  proteger  o  direito  à 
vida e à saúde, garantido a todos pela própria Lei Maior (art. 5º, caput, e art. 196), ou 
fazer  prevalecer um interesse financeiro e  secundário do Poder Público,  entendo, 
uma vez configurado esse dilema, existir apenas uma opção ao Poder Judiciário:  o 
respeito  indeclinável  à  vida  e  à  saúde humana,  máxime diante  do princípio  da 
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proporcionalidade, na vertente do interesse preponderante. 

Assim,  não  obstante  as  sublevações  carreadas  pelo 
agravante,  entendo  que  a  suspensão  dos  efeitos  da  decisão  a  quo  é  por  demais 
gravosa, pois, de um lado confronta-se o dispêndio financeiro por parte do Estado no 
fornecimento do medicamento, e, por outro lado, o bem jurídico tutelado é o direito à 
vida e à saúde. E, no caso em epígrafe, por tratar-se de menor impúbere portador de 
patologia grave, necessitando, urgentemente, das medicações supracitadas, o risco de 
dano irreparável ao paciente afigura-se irreversível, não podendo ser aplicado o teor 
do art.  1º,  § 3º,  da Lei nº 8.437/92,  como requer o recorrente,  diante do receio de 
ineficácia da medida na hipótese de provimento final.

Ademais, embora reconheça o grande desafio que é a 
garantia  da  qualidade  no  serviço  público,  questões  burocráticas,  dificuldades 
financeiras,  entendo  que  a  falta  de  previsão  orçamentária  ou de  medicações  não 
podem tolher o direito constitucional conferido ao agravado, não se encaixando a 
hipótese em testilha nas vedações descritas na Lei nº 9.494/97. 

A respeito do tema, cumpre destacar que, na norma 
infraconstitucional,  há  uma  restrição  para  o  deferimento  de  liminar  aplicável  às 
antecipações de tutela contra a Fazenda Pública (art. 1º, Lei nº 9.494/97), quando tal 
concessão esgote,  no todo ou em parte,  o  objeto da ação (art.  1º,  §  3º,  da Lei  nº  
8.437/92). Ao mesmo tempo, na própria Constituição Federal de 1988, arts. 6º e 196, 
tem-se a proteção à saúde dos indivíduos, considerado como direito fundamental de 
todos e dever do Estado.

Dessa forma, realizando-se um juízo axiológico e de 
ponderação entre as vertentes apresentadas pelas partes, baseando-se no Princípio da 
Segurança Jurídica e da Proporcionalidade, conclui-se que o dano irreversível a um 
direito constitucional tem muito mais relevância jurídica para a sociedade do que a 
restrição  da  concessão  da  tutela  antecipada  à  Fazenda  Pública.  Isso  porque  tal 
importância  legal  não se limita  apenas  no resguardo do direito  à  saúde,  mas na 
preservação do principal bem jurídico do ordenamento brasileiro e ao supraprincípio 
da Dignidade da Pessoa Humana. 
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Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MEDICAMENTO. 
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  UNIÃO.  MEDIDA 
LIMINAR  SATISFATIVA.  MULTA.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. É 
responsabilidade da União, enquanto ente integrante 
do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  o  custeio  de 
tratamento  médico  e  disponibilização  de 
medicamento  ao  hipossuficiente.  II.  Inadmissível 
condicionar  a  fruição  de  direito  fundamental  e 
inadiável à discussão acerca da responsabilidade de 
cada  ente  da  federação  em  custear  o  tratamento 
médico recomendado. III - Criado o Sistema Único de 
Saúde, a divisão de atribuições e recursos passou a 
ser meramente interna, podendo o cidadão exigir de 
qualquer dos gestores ação ou serviço necessário à 
promoção, proteção e recuperação da saúde pública... 
(REsp  nº  661.821/RS,  Min.  Eliana  Calmon).  IV  - 
Admite-se,  excepcionalmente,  o  deferimento  de 
liminar  satisfativa  quando  tal  providência  seja 
imprescindível para evitar perecimento de direito, o 
que,  na  espécie,  se  justifica  para  garantir  o 
indispensável tratamento de saúde do paciente. A 
proibição contida na § 3º do art. 1º da Lei 8.437/92 
deve  ser  analisada  à  luz  da  Constituição  da 
República,  em  observância  ao  princípio  da 
efetividade da jurisdição e da razoabilidade. V - E 
possível  a  cominação  de  multa  em  caso  de 
descumprimento  de  decisão  judicial  dada  sua 
natureza  coercitiva  com  o  escopo  de  garantir  o 
adimplemento da obrigação (Precedente Ag. Reg. no 
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RE com agravo 639.337/SP - STF - Relator Ministro 
Celso  de  Mello).  VI  -  Agravo  regimental  a  que  se 
nega provimento. (Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento  nº  69124  DF 0069124-56.2010.4.01.0000, 
Relator:  Desembargador  Jirair  Aram  Meguerian,  6ª 
Turma, Julgado em: 13/02/2012) - destaquei.

Nesse  diapasão,  diante  da  responsabilidade  do 
agravante em custear os medicamentos pretendidos pelo promovente/agravado, não 
há  como  sustar  os  efeitos  da  decisão  que  determinou  o  bloqueio  da  quantia 
necessária para a efetivação do provimento judicial, fl. 174, pois, de acordo com  o 
entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça, é legítimo o 
bloqueio de  verbas  públicas  para  fim de  garantir  o  fornecimento  de  tratamento 
médico recomendado à pessoa que dele necessite,  quando houver risco de grave 
comprometimento da saúde do demandante.

A propósito, calha transcrever os seguintes escólios:

ADMINISTRATIVO.  CONTROLE  JUDICIAL  DE 
POLÍTICAS  PÚBLICAS.  POSSIBILIDADE  EM 
CASOS  EXCEPCIONAIS  -  DIREITO  À  SAÚDE. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS. 
MANIFESTA  NECESSIDADE.  OBRIGAÇÃO 
SOLIDÁRIA DE  TODOS  OS  ENTES  DO  PODER 
PÚBLICO.  NÃO  OPONIBILIDADE  DA RESERVA 
DO  POSSÍVEL  AO  MÍNIMO  EXISTENCIAL. 
POSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO.  MULTA  DIÁRIA. 
DESCUMPRIMENTO  DE  DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL.
[...]
5.  Está  devidamente  comprovada  a  necessidade 
emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A 
utilização  desse  remédio  pela  autora  terá  duração 
até  o  final  da  sua  gestação,  por  se  tratar  de 
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substância mais segura para o bebê.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de 
multa  diária  para  o  descumprimento  de 
determinação judicial, especialmente nas hipóteses 
de fornecimento de medicamentos  ou tratamento 
de saúde.
7. Recurso Especial não provido. (REsp 1488639/SE, 
Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA 
TURMA,  julgado  em 20/11/2014,  DJe  16/12/2014)  - 
negritei.

E,

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 
535  DO CPC.  SÚMULA 284/STF.  POSSIBILIDADE 
DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA 
PÚBLICA.  DIREITO  À  SAÚDE  E  À  VIDA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME  DA MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA 7/STJ.  [...].  3.  É 
possível a concessão de tutela antecipada contra a 
Fazenda Pública  para obrigá-la  a  custear  cirurgia 
cardíaca  a  cidadão  que  não  consegue  ter  acesso, 
com  dignidade,  a  tratamento  que  lhe  assegure  o 
direito  à  vida,  podendo  ser  fixada  multa 
cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar 
o  bloqueio  de  verbas  públicas.  O  direito 
fundamental,  nestes  casos,  prevalece  sobre  as 
restrições  financeiras  e  patrimoniais  contra  a 
Fazenda  Pública.  Precedentes.  Agravo  regimental 
improvido.  (AgRg  no  AREsp  420.158/PI,  Rel. 
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA 
TURMA,  julgado  em 26/11/2013,  DJe  09/12/2013)  - 
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destaquei.

Tal  matéria  foi,  inclusive,  apreciada  pela  Primeira 
Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  sob  a  temática  de  julgamento  de  recurso 
repetitivos (art.  543-C,  do  Código  de  Processo  Civil),  que,  ao  julgar  sobre  a 
possibilidade de bloqueio de valores ou imposição de multa ao ente estatal no REsp 
nº 1.069.810/RS, assentou:

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  1.069.810/RS,  Rel.  Ministro 
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA 
SEÇÃO,  julgado  em  23/10/2013,  DJe  6/11/2013)  - 
negritei.

Diante de tais considerações, não vislumbro motivo 
para reformar a decisão ora agravada.
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Por  fim,  dispõe  o  art.  557  do  Código  de  Processo 
Civil permite ao relator negar seguimento a recurso através de decisão monocrática, 
quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do 
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO AO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  tornando  definitiva  a  liminar  anteriormente 
concedida, para que seja mantida integralmente a decisão agravada. Demais disso, 
prescinde-se da apreciação do presente pelo Órgão Colegiado deste Tribunal,  por 
tratar-se de hipótese que revela o ensinamento trazido pelo art. 557, caput, do Código 
de Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 28 de abril de 2015.

 Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                 Desembargador
                                 Relator
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