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AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DO 
DECISUM  QUE  DETERMINOU  O  BLOQUEIO  DE 
VALORES  DO ESTADO.  NECESSIDADE  DE GARANTIA 
DO  CUMPRIMENTO  DE  DECISÃO  LIMINAR  EM 
MANDADO DE SEGURANÇA CONFIRMADA POR ESTE 
ÓRGÃO FRACIONÁRIO. FORNECIMENTO DE BOMBA DE 
INSULINA A ADOLESCENTE PORTADOR DE DIABETES. 
POSSIBILIDADE  DA  MEDIDA  CONSTRITIVA. 
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 
PARA VERIFICAR  A  VIABILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO 
DO  APARELHO  SOLICITADO  POR  OUTRO  MENOS 
ONEROSO. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO COLEGIADO 
POR  OCASIÃO  DO  JULGAMENTO  DO  MANDAMUS. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO 
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  NA  ADI  1662/SP. 
INOCORRÊNCIA.  ARGUMENTAÇÕES  DO  RECURSO 
INSUFICIENTES A TRANSMUDAR O POSICIONAMENTO 
ESPOSADO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ATACADA.  
DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL.

-  “PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTO.  BLOQUEIO  DE  VERBA  PÚBLICA.  MEDIDA 
EXCEPCIONAL.  FUNDAMENTO  AUTÔNOMO  DO  ACÓRDÃO 
PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO.  
SÚMULA 283/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o  
bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de 
decisão  judicial,  especialmente  nas  hipóteses  de  
fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
2.  Assim, embora seja possível  o bloqueio de verbas,  para 
compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, a  
adoção  daquela  medida  coercitiva  dependeria  do  juízo  de  
convencimento  do  magistrado,  a  quem  compete  avaliar  a  



necessidade de sua imposição no caso concreto, se
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 porventura  houver  resistência  ao  cumprimento  da  ordem  
judicial.
3. Nesse sentido, destaco que, "conforme dispõe o art. 461, § 5º,  
do  CPC,  cabe  ao  magistrado,  à  luz  dos  fatos  delimitados  na  
demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais  
adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de  
um lado,  pode  o  juiz  determinar  a  implementação  de  medida,  
ainda  que  não  expressa  na  lei,  como  o  bloqueio  de  contas  
públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se  
entender pela sua desnecessidade. O que a ordem jurídica não 
tolera  é  que  o  juiz  seja  compelido  a  determinar  a  adoção  de  
cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o  
desejo  das  partes"  (RMS  33.337/GO,  Rel.  Min.  Cesar  Asfor  
Rocha, Segunda Turma,  DJe 25.5.2012).
4. Ademais, a parte recorrente, nas razões do Recurso Especial,  
não infirma o fundamento do acórdão recorrido, no sentido de que  
"o bloqueio de verbas não integrou o pedido inicial". Aplicação da  
Súmula 283/STF.5. Agravo Regimental não provido.  (STJ -AgRg 
no  REsp  1469034/GO,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  25/11/2014,  DJe  04/12/2014) 
(grifei)

- Mostra-se desnecessária a realização de análise do quadro 
clínico do impetrante, por parte do Ente Público, haja vista 
que  a  consulta,  realizada  junto  ao  seu  médico,  com  a 
emissão  de  receituário  e  relatórios,  constitui  elemento 
suficiente para comprovar o estado em que se encontra, a 
patologia e o tratamento mais eficaz para o seu tratamento, 
restando demonstrado, portanto, o direito líquido e certo do 
adolescente de receber a bomba de infusão pleiteada.

-  “EMENTA:  PRECATÓRIO.  SEQÜESTRO  DE  VERBAS 
PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE 
DO  INTERESSADO.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE 
PRETERIÇÃO  OU  QUEBRA  DE  ORDEM  CRONOLÓGICA.  
VIOLAÇÃO  DA  AUTORIDADE  DA  ADI  1.662.  1.  Não  cabe  
reclamação  contra  ato  futuro  indeterminado.  A  reclamação 
pressupõe  a  prática  de  ato  específico  para  que  possa  ser  
conhecida.  2.  Por  ocasião  do julgamento  da  ADI  1.662  (rel.  
min.  Maurício  Corrêa),  a  Corte  decidiu  que  a  ausência  de  
previsão orçamentária ou o pagamento irregular  de crédito  
que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à 
quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do  
credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada,  
a  Corte  não  ponderou  acerca  da  influência  do  direito  
fundamental à saúde e à vida na formação das normas que  
regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, 
ordem de bloqueio de verbas públicas,  para pagamento de  
precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não  
viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento  
da  ADI  1.662. 4.  Ressalva  do  ministro-relator,  quanto  à 
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possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização  
entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os  
precatórios  em  outra  oportunidade.  5.  Reclamação  conhecida  
parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (STF-
Rcl  3982,  Relator(a):Min.  JOAQUIM BARBOSA, Tribunal  Pleno, 
julgado em 19/11/2007, DJe-162 DIVULG 13-12-2007 PUBLIC 14-
12-2007  DJ  14-12-2007  PP-00049  EMENT  VOL-02303-01  PP-
00064 RTJ VOL-00204-01 PP-00238) (grifei)

-  Ausente  fundamento  para  se  modificar  a  decisão  que 
determina  o  bloqueio  de  verbas  públicas  para  garantir  o 
cumprimento  de  decisão  judicial  nas  hipóteses  de 
fornecimento  de  medicamentos  ou  tratamento  de  saúde, 
quando  o  decisum atacado  encontra-se  em  perfeita 
consonância  com  jurisprudência  dominante  do  Superior 
Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Colenda  Primeira  Seção  Especializada  Cível  desta  Egrégia 
Corte de Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls.257/261) interposto pelo Estado da Paraíba, 

contra decisão interlocutória desta relatoria, lançada às fls.217/218-verso, que ordenou o 

bloqueio  de  verbas  públicas,  a  fim  de  garantir  o  cumprimento  de  decisão  liminar 

concedida em mandado  de  segurança,  e  confirmada  pelo  Colegiado,  na  qual  restou 

determinado  o  fornecimento  de  uma  bomba  de  insulina  a  adolescente  portador  de 

diabetes.

Em suas razões recursais, o agravante, alega, em suma, a impossibilidade 

de bloqueio de verbas públicas, haja vista  a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADI nº 1.662/SP.

Sustenta  que  a  referida  medida  constritiva  só  é  possível  nos  casos  de 

preterição  na  ordem  de  pagamento  dos  precatórios,  a  fim  de  garantir  o  direito  de 

preferência, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e do artigo 731 do Código 

de Processo Civil.
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Outrossim, assevera a necessidade de se analisar o quadro clínico do autor, 

para verificar a possibilidade de substituição do aparelho solicitado por outro mais eficaz e 

menos oneroso para o erário.

Ademais, pugna para que seja oficiado ao Secretário de Saúde, a fim de 

possibilitá-lo comprovar o cumprimento da decisão. 

No final, requer a reconsideração do decisum impugnado ou, caso contrário, 

que a matéria seja submetida ao órgão colegiado.

É o breve relatório. 

VOTO

Embora o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, que permite 

ao julgador reconsiderar a decisão agravada antes de apresentar os autos em sessão de 

julgamento, mantenho-a, integralmente, pelas razões nela expostas.

Vislumbro não merecer acolhimento o pleito declinado através da presente 

irresignação,  uma  vez  que  o  decisório recorrido  encontra-se  em  sintonia  com  a 

jurisprudência  dominante  de  Tribunal  Superior,  razão  pela  qual  o  ratifico,  nos  exatos 

termos e sob idêntico fundamento, cujo teor segue, ipsis litteris, na parte que interessa:

“Com  efeito,  verifico  tratar-se  de  questão  que  exige  medida 
emergencial  que  não  pode  aguardar  o  retorno  das  atividades 
judiciárias,  porquanto  estamos  diante  de  menor  de  idade  com 
quadro clínico grave de diabetes, conforme farta documentação 
colacionada aos autos. 

Outrossim, a liminar foi concedida há 06 (seis) meses e o mérito  
do  writ  foi  julgado  por  esta  Corte  de  Justiça,  fls.  159/167,  
confirmando a medida de urgência.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é  
farta, conforme se colhe de recentíssimos julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO 
DE  SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  
BLOQUEIO  DE  VERBA  PÚBLICA.  MEDIDA  EXCEPCIONAL.  
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FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o  
bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de  
decisão  judicial,  especialmente  nas  hipóteses  de 
fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
2.  Assim, embora seja possível  o bloqueio de verbas,  para  
compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, a  
adoção  daquela  medida  coercitiva  dependeria  do  juízo  de  
convencimento  do  magistrado,  a  quem  compete  avaliar  a  
necessidade  de  sua  imposição  no  caso  concreto,  se 
porventura  houver  resistência  ao  cumprimento  da  ordem 
judicial.
3. Nesse sentido, destaco que, "conforme dispõe o art. 461, § 5º,  
do  CPC,  cabe  ao  magistrado,  à  luz  dos  fatos  delimitados  na  
demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais  
adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de  
um lado,  pode  o  juiz  determinar  a  implementação  de  medida,  
ainda  que  não  expressa  na  lei,  como  o  bloqueio  de  contas  
públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se  
entender pela sua desnecessidade. O que a ordem jurídica não 
tolera  é  que  o  juiz  seja  compelido  a  determinar  a  adoção  de  
cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o  
desejo  das  partes"  (RMS  33.337/GO,  Rel.  Min.  Cesar  Asfor  
Rocha, Segunda Turma,  DJe 25.5.2012).
4. Ademais, a parte recorrente, nas razões do Recurso Especial,  
não infirma o fundamento do acórdão recorrido, no sentido de que  
"o bloqueio de verbas não integrou o pedido inicial". Aplicação da  
Súmula  283/STF.5.  Agravo  Regimental  não  provido.(AgRg  no  
REsp  1469034/GO,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  
ART. 461 DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE 
JUSTIFICADO  RECEIO  DE  INEFICÁCIA  DA  ORDEM 
MANDAMENTAL.
1. Dispõe o art. 461 do Código de Processo Civil que, na ação 
que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, o juiz  
poderá aplicar multa diária ou mesmo determinar o bloqueio de  
bens  para  assegurar  o  resultado  prático  equivalente  ao  
adimplemento da tutela concedida.
2. Nesse sentido, este Superior Tribunal, sob o regime do art.  
543 -C do CPC, entendeu que, "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" (REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro  
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6/11/2013).
3.  No  entanto,  o  STJ  considera  que  o  citado  procedimento  é  
medida excepcional, que só é legítima "para o fim de garantir o  
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fornecimento  de  medicamento  à  pessoa  que  dele  necessite,  
quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do  
demandante"  (RMS 35.021/GO,  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves,  
Primeira Turma, DJe 28/10/2011).
4.  Na  espécie,  contudo,  inexiste  demonstração  de  justificado 
receio  de  ineficácia  da  ordem mandamental,  isto  é,  de  que  o  
Estado  de  Goiás  não  esteja  cumprindo  o  aresto  recorrido.  
Inviável, portanto, a adoção da providência pleiteada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  RMS  44.502/GO,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 25/06/2014)

Destarte, tendo em vista todo o conteúdo declinado na petição de  
fls. 188/208, aliado ao fato da necessidade de se dar efetividade  
às decisões judiciais, assegurando, no mínimo, o resultado prático  
equivalente  ao  cumprimento  da  determinação,  notadamente  
quando envolve o direito à vida e à saúde, como é o caso em 
análise,  DEFIRO,  EM  PARTE,  o  pleito,  para  determinar  o  
bloqueio  das  contas  da  Fazenda  Pública  Estadual  do  
numerário necessário à aquisição da bomba de infusão de  
insulina, nos termos do item “a” da petição de fls. 190. 

No tocante à liberação, levando-se em conta a divergência de  
informações acerca do fornecimento do fármaco -  porquanto  
a Secretaria de Saúde informou em expediente remetido no 
dia 30/09/14,  o atendimento à  determinação deste Julgador  
até aquela data – indefiro tal postulação, até que seja dirimida 
a controvérsia, com a manifestação do impetrado que já fora  
devidamente intimada (certidão 211- verso)” (fls.80/87)

No tocante ao alegado direito de analisar o quadro clínico do autor, tenho 

que a questão já foi apreciada por ocasião do julgamento de mérito do presente Mandado 

de Segurança, razão pela qual  me permito transcrever trecho do mencionado acórdão 

(fls.161/163):  

“AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REALIZAÇÃO  
DE PERÍCIA POR PARTE DO ESTADO - SUBSTITUIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO  INDICADO  PELO  PROFISSIONAL 
PARTICULAR POR OUTRO MENOS ONEROSO -  SITUAÇÃO 
DE RISCO - OFENSA A MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.

Fácil verificar que os questionamentos em epígrafe encontram-se  
todos relacionados, irei apreciá-los de forma conjunta, a fim de  
desenvolver  um  raciocínio  lógico  e  objetivo  sobre  as  teses  
desenvolvidas.

De início, valioso colacionar excerto da medida liminar deferida,  
uma  vez  que,  naquela  ocasião,  restou  suficientemente  
demonstrado o direito líquido e certo do adolescente em receber o  
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aparelho pleiteado, vejamos:

“Além do mais, trata o presente caso de menor, devendo haver  
respeito também ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que  
assim dispõe: 

“Art. 7° - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e  
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que  
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,  
em condições dignas de existência.”

Especificamente quanto à responsabilidade do Poder Público pela  
promoção  efetiva  da  saúde  da  criança  e  do  adolescente,  o  
mencionado estatuto não deixa dúvidas:

“Art.  11 -  É  assegurado  atendimento  médico  à  criança  e  ao  
adolescente,  através  do  Sistema  Único  de  Saúde,  garantido  o  
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção,  
proteção e recuperação da saúde.
(...)
§  2°  - Incumbe  ao  Poder  Público  fornecer  gratuitamente 
àqueles  que  necessitarem  os  medicamentos,  próteses  e 
outros  recursos  relativos  ao  tratamento,  habilitação  ou  
reabilitação.”

Assim, havendo previsão expressa a respeito do fornecimento de  
medicamentos  e  outros  atendimentos  indispensáveis  ao  
tratamento da saúde por parte do Poder Público às crianças e aos  
adolescentes,  conforme se demonstrou,  há direito  subjetivo  ao 
fornecimento do referido equipamento.

A título elucidativo, apresento jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CIVEL. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO 
DE  CADEIRA  DE  RODAS. OBRIGAÇÃO  CUMPRIDA  EM 
ANTECIPAÇÃO  DE TUTELA.  O direito  à  saúde,  lato  sensu,  
superdireito de matriz constitucional, há de ser assegurado,  
com absoluta prioridade às crianças e adolescentes e é dever  
do estado (união, estados e municípios), como corolário do  
direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana.  
Negaram provimento. Unânime. 1(grifei)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO EM PROL DE MENOR 
COM OITO ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE  
INSUMOS  E  EQUIPAMENTO.  FRALDAS  E  CADEIRA  DE 
RODAS  ADAPTADA. Obrigação  de  fazer  não  afastada,  
imposta  a  todos  e  a  qualquer  dos  entes  federativos.  
Concorrente  dever  de  prestar  serviços  de  atendimento  a  

1 -  TJRS;  AC 455303-07.2012.8.21.7000;  Bagé;  Oitava  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Felipe  Brasil  Santos;  Julg. 
13/12/2012; DJERS 19/12/2012.
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saúde da população. Recurso desprovido. 2(grifei) 

O Estado tem, portanto, obrigação de fornecer o necessário ao  
restabelecimento da saúde, de forma gratuita, aos mais carentes,  
principalmente quando se tratar de menor. Não o fazendo, fere o  
disposto nas normas acima mencionadas.

Com efeito, o laudo acostado às fls. 41/46, os prontuários de  
fls.50/68,  bem  como  os  exames  de  fls.70/87,  documentos  
subscritos por diversos médicos, demonstram, claramente, a  
necessidade  do  adolescente  de  obter  o  equipamento 
específico pleiteado.

As  conclusões  dos  profissionais  habilitados  não  deixam 
margem para  dúvidas  de  que o  impetrante  necessita  fazer  
uso da bomba em comento,  sendo este o tratamento mais 
eficaz, diante da gravidade da sua situação, a fim de evitar a  
ocorrência  de  graves  danos  à  sua  saúde,  tais  como:  
insuficiência renal;  alterações da retina,  que podem evoluir  
para  a  cegueira;  quadros  de  neuropatia  diabética,  com as  
mais diversas apresentações, podendo chegar amputação de  
membros e até mesmo sequelas neurológicas irreversíveis, já  
que  é  portador  de  Diabetes  Mellitus  Insulino-Dependente  
(CID10-E10.1),  desde  os  06(seis)  anos  de  idade,  tendo  se  
submetido a vários tratamentos, porém, sem sucesso. 
Demais disso, é inequívoco o dever da Administração colocar à  
disposição dos cidadãos hipossuficientes tudo que for necessário  
ao combate das suas patologias.” (fls.119/119-verso) (grifei)

Como visto, mostra-se desnecessária a realização de análise do  
quadro clínico do impetrante, por parte do Ente Público, haja vista  
que a consulta, realizada junto ao seu médico, com a emissão de  
receituário  e  relatórios,  constitui  elemento  suficiente  para  
comprovar  o  estado  em  que  se  encontra,  a  patologia  e  o  
tratamento  mais  eficaz  para  o  seu  tratamento,  restando  
demonstrado, portanto, o direito líquido e certo do adolescente de  
receber a bomba de infusão pleiteada.

Também irrazoável  postular  a  substituição  do  equipamento  por  
outro  similar,  menos  oneroso  para  o  Estado,  uma  vez  que  o  
médico especialista que acompanha o menor prescreveu o uso de 
um aparelho específico,  tendo em vista o grau da doença e a  
adaptação do paciente. 

Portanto,  distante cerceamento de defesa ou ofensa ao devido 
processo  legal  quando o  juiz  entende  pela  desnecessidade  de  
realização de perícia, ou seja, pela prescindibilidade de dilação 
probatória,  haja vista a existência de outras provas capazes de  
demonstrar  o  direito  líquido  e  certo  invocado,  concedendo  a  
ordem no seu livre convencimento motivado.     

2 - TJSP; APL 0008371-18.2011.8.26.0664; Ac. 6290908; Votuporanga; Décima Terceira Câmara de Direito Público; 
Rel. Des. Borelli Thomaz; Julg. 17/10/2012; DJESP 03/12/2012.
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A  vida  do  ser  humano  não  pode  ser  condicionada  a  
procedimentos burocráticos exaustivos e pro vezes intermináveis.  
Aliás,  o artigo 5º da - Lei de Indrodução às Normas do Direito  
Brasileiro estatui de forma peremptória:   

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

Induvidosamente,  uma  vez  demonstrada  a  necessidade  de 
utilização de determinado aparelho, para tratamento indispensável  
ao restabelecimento da saúde,  ou,  igualmente,  como forma de  
preservar  o direito a vida, e mais ainda, comprovada a situação  
de carência do solicitante, é dever do Estado fornecê-lo.

Neste diapasão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  
EPILEPSIA.  -  Ao  Estado,  de  forma  ampla,  cabe  o  dever  de 
fornecer  gratuitamente  tratamento  médico  a  pacientes  
necessitados.  Inteligência  dos artigos  6º  e 196 da Constituição  
Federal.  -  Ilegitimidade  passiva  do  Estado  afastada  diante  da  
responsabilidade solidária entre a União, os Estados-membros e 
os  Municípios,  pelo  fornecimento  gratuito  de  medicamento  a  
doentes, decorre do próprio texto constitucional (CF, art. 23, II e  
art. 196). Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. - Descabe  
a alegação de que os medicamentos postulados não constam nas  
listas  de  medicamentos  essenciais  ou  especiais/  excepcionais,  
para  fins  de  cumprimento  do  dever  constitucional  da  tutela  da 
saúde,  ou  ainda,  de  que  há  medicamento  menos  oneroso  da 
mesma família terapêutica do fármaco indicado, eis que, até prova  
em contrário,  os medicamentos receitados ao paciente por seu 
médico são os que melhor atendem ao tratamento da patologia  
que lhe acomete. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. -  
Infundada  a  argüição  de  que  a  lide  versa  sobre  questões 
envolvendo  conforto  e  dispensa  de  controle  por  dieta  ou  
exercícios  físicos,  quando  o  único  conforto  que  se  observa  é  
justamente o esperado do tratamento medicamentoso,  ou seja,  
diminuição  e  controle  das  convulsões  do paciente.  -  Dever  de 
assistência  por  parte  da  família  do  apelante  que  deve  ser  
interpretado em conformidade com a Constituição Federal (artigos  
6.º e 196), que não exige que o cidadão seja miserável, pobre ou 
carente economicamente, mas apenas que não possa prover as  
despesas  com  os  referidos  medicamentos  sem  privar-se  dos  
recursos  indispensáveis  ao  próprio  sustento  e  de  sua  família.  
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.3 

Desse modo, inaceitável os argumentos do Estado da Paraíba,  
buscando se eximir do dever de fornecer o aparelho necessário à  
normalização da saúde do menor.

3 - Apelação Cível Nº 70023572282, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, 
Julgado em 24/07/2008. 
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Além do mais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça,  
que a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o  
direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de  
políticas  sociais  e  econômicas,  propiciar  aos  necessitados  não 
"qualquer  tratamento",  porém  o  mais  adequado  e  eficaz,  
capaz  de  ofertar  ao  requerente  maior  dignidade  e  menor  
sofrimento.” (fls.161/163)

Assim, não há motivo para se acolher irresignação regimental tendente a 

impugnar, sem razão, julgado bastante fundamentado, nos termos da jurisprudência do 

Tribunal da Cidadania.

Quanto ao pleito atinente à cientificação do Secretário de Saúde, entendo-o 

como inócuo, já que figura como autoridade coatora no presente mandado de segurança, 

tendo sido intimado das decisões proferidas regularmente, conforme se colhe das fls.116, 

129 e 223.     

Por  fim,  acerca  da sustentada ofensa à  decisão proferida  pelo  Supremo 

Tribunal Federal na ADIN nº 1.662/SP, também não assiste razão ao agravante, uma vez 

que naquela ocasião não houve ponderação acerca da influência do direito fundamental à 

saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamento de 

precatório. 

Portanto, a ordem de bloqueio de verbas públicas, para adimplemento de 

precatório,  fundada  no  quadro  de  saúde  do  interessado,  não  viola  a  autoridade  do 

acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662/SP.

Acerca do tema, colaciono pertinente julgado da Corte Máxima:  

“EMENTA:  PRECATÓRIO.  SEQÜESTRO  DE  VERBAS 
PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE 
DO  INTERESSADO.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE 
PRETERIÇÃO  OU  QUEBRA  DE  ORDEM  CRONOLÓGICA.  
VIOLAÇÃO  DA  AUTORIDADE  DA  ADI  1.662.  1.  Não  cabe  
reclamação  contra  ato  futuro  indeterminado.  A  reclamação 
pressupõe  a  prática  de  ato  específico  para  que  possa  ser  
conhecida.  2.  Por  ocasião  do julgamento  da  ADI  1.662  (rel.  
min.  Maurício  Corrêa),  a  Corte  decidiu  que  a  ausência  de  

Desembargador José Ricardo Porto
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previsão orçamentária ou o pagamento irregular  de crédito  
que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à 
quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do  
credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada,  
a  Corte  não  ponderou  acerca  da  influência  do  direito  
fundamental à saúde e à vida na formação das normas que  
regem a sistemática de pagamentos de precatório.     Portanto,   
ordem de bloqueio de verbas públicas,  para pagamento de  
precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não  
viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento  
da  ADI  1.662. 4.  Ressalva  do  ministro-relator,  quanto  à 
possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização  
entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os  
precatórios  em  outra  oportunidade.  5.  Reclamação  conhecida  
parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (STF-
Rcl 3982, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,  
julgado em 19/11/2007, DJe-162 DIVULG 13-12-2007 PUBLIC 14-
12-2007  DJ  14-12-2007  PP-00049  EMENT  VOL-02303-01  PP-
00064 RTJ VOL-00204-01 PP-00238) (grifei)

Desse  modo,  a  decisão  interlocutória  guarda  consonância  com  a 

jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se a sua manutenção 

pelo órgão colegiado. 

Ante todo o exposto, DESPROVEJO o presente agravo interno. 

É como voto.

Presidiu  a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos 
Santos.  Relator:  Excelentíssimo  Des.  José  Ricardo  Porto. Participaram  ainda  do 
julgamento os senhores Desembargadores Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho e Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir a Exmª.  
Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti). Ausente, justificadamente, a Exmª. Desª 
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Presente  à  sessão  a  Exmª.  Drª.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias, 
Procuradora de Justiça.
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Sala de sessões da Primeira Seção Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 01 de abril de 2015.

          

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

                                                                    J/05RJ/01
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	“Com efeito, verifico tratar-se de questão que exige medida emergencial que não pode aguardar o retorno das atividades judiciárias, porquanto estamos diante de menor de idade com quadro clínico grave de diabetes, conforme farta documentação colacionada aos autos. 
	No tocante à liberação, levando-se em conta a divergência de informações acerca do fornecimento do fármaco -  porquanto a Secretaria de Saúde informou em expediente remetido no dia 30/09/14, o atendimento à determinação deste Julgador até aquela data – indefiro tal postulação, até que seja dirimida a controvérsia, com a manifestação do impetrado que já fora devidamente intimada (certidão 211- verso)” (fls.80/87)

