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Acórdão

AGRAVO  INTERNO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA  nº  2013012-
68.2014.815.0000
RELATORA : Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
AGRAVANTE : Estado da Paraíba
PROCURADOR : Felipe de Brito Lira Souto
AGRAVADO : Pedro Abrantes Neto, por sua curadora Porcina Guiomar 

Fernandes de Abrantes
ADVOGADO : Johnson Gonçalves de Abrantes

1º  AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
INTERPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO  QUE  DEFERIU  A
LIMINAR  –   CONCESSÃO  DE  ATO  CIRÚRGICO  –
IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE
DA  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  –  LAUDO  MÉDICO
SATISFATÓRIO  –  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM
OBJURGADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Considerando que o atestado foi subscrito por profissionais
integrantes de nosocômio conveniado com o Sistema Único
de Saúde, não há que se falar em fragilidade da prova pré-
constituída,  ainda  mais  por  ter  vindo  igualmente  instruído
com parecer do Conselho Regional de Medicina. 

2º  AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE  DETERMINOU
O BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA –  SUBLEVAÇÕES –
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA AO  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO
DO  NUMERÁRIO  – FRAGILIDADE  –  MEDIDA
CONSTRITIVA  ADOTADA  PARA  DAR  EFETIVIDADE  A
DECISÃO JUDICIAL – LETARGIA NO CUMPRIMENTO –
CONSTATADA  INÉRCIA  DURANTE  NOVE  MESES  –
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  461  DO  CPC  –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos termos dos precedentes do STJ é viável o bloqueio de
verba pública para garantir a efetividade de decisão judicial,
notadamente  diante  do  seu  descumprimento,  bem  como
para garantir o fornecimento do tratamento médico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:
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ACORDA  a Primeira  Seção Especializada Cível  do Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO A AMBOS  OS
AGRAVOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravos Internos  (fls.  53/56  e  de  fls.  129/136)
interpostos pelo Estado da Paraíba contra as decisões de fls. 35/37 e 95/97,
respectivamente, por meio das quais se deferiu o pedido de liminar manejado
nos autos da ação mandamental impetrado por Pedro Abrantes Neto, por sua
curadora  Porcina  Guiomar  Fernandes  de  Abrantes,  determinado  à
autoridade coatora que adote providências necessárias à realização da cirurgia
recomendada pelo médico e que, posteriormente,  determinou o bloqueio de
verba  pública  para  dar  efetividade  a  então  decisão,  face  o  seu
descumprimento.

Às fls. 53/56 aduziu o Estado da Paraíba que o “laudo médico
particular não é documento para configurar prova pré-constituída em mandado
de segurança”. 

Já às fls. 95/97 o recorrente assevera que 1) não foi observado o
princípio  da  razoabilidade,  pois  o  procedimento  “é  considerado  de  alta
complexidade,  não  emergencial”,  mas  causou  sérios  danos  financeiros  ao
erário, dado o seu custo; 2) a impossibilidade de sequestro de verbas públicas,
por  constituir  afronta  a  decisão  do  STF  proferida  na  ADI  1.662/SP;  3)
irreversibilidade  da  medida;  4)  perigo  in  mora  inverso,  pela  obrigação  ao
Estado de custear o tratamento médico de R$98.000,00.

Ao  final,  requereu  que  seja  submetida  à  apreciação  ao  órgão
colegiado, provendo-se os recursos.

VOTO

Com a devida vênia, mantenho as decisões  fustigadas  por seus
próprios e jurídicos fundamentos, máxime em decorrência do princípio do livre
convencimento  motivado  esboçado,  uma  vez  que  a  tese  recursal  está  em
manifesto confronto com a jurisprudência do STJ. 

Em primeiro lugar, é de se registrar que a temática declinada no
Agravo Interno de fls. 53/56 foi interposto em contra a liminar concedida às fls.
35/37 e do Agravo Interno de fls.  129/136, aviado em desfavor da decisão de
fls. 95/97, passo a apreciar os recursos de forma conjunta:

1.  A primeira decisão atacada  concedeu a liminar nos seguintes
termos:

“Isto posto, defiro o pedido liminar e determino que seja
expedido ofício  ao Secretário  de  Saúde do Estado da
Paraíba  para  tomar  as  providências  necessárias  à
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realização  da  cirurgia  psiquiátrica  recomendada  no
Laudo Médico, com  fornecimento de eletrodo de  lesão
cerebral  profunda  (BRAMYS)  e  conjunto  de  cirurgia
guiada  com  software  para  marcação  estereotáxica,
Código: 314010-3 X 6”, fls. 37.

1.1 Contra esse  decisum, o Estado da Paraíba  alega  às  fls. 53,
que o laudo médico particular  não é documento para configurar  prova pré-
constituída  em  ação  mandamental,  colacionando  jurisprudência,  sem  fazer
maiores digressões sobre a questão.

De  início,  esclareço  que  em nenhum momento  da  decisão  do
então relator, Des. Marcos Cavalcanti, desconsiderou a prova, ou mesmo se
manifestou da imprestabilidade da prova colacionada aos autos, precisamente
no laudo médico apresentado.

Mesmo assim, esclareço que se trata de o impetrante de pessoa
interditada (fls. 16), com evidente patologia mental e que o laudo/atestado (fls.
21 e fls. 23), foi subscrito por profissionais integrantes do Instituto de Psiquiatria
da Paraíba, hospital conveniado com o Sistema Único de Saúde1. 

Portanto,  diante  desse  cenário,  não  há  como  se  acolher  a
pretensão  de  ser  imprestável  a  prova  pré-constituída,  mesmo  porque,  na
espécie,  o  laudo  médico  (fls.  22)  ainda  que  fornecimento  por  profissional
particular demonstra lisura e veio também acompanhado de parecer emitido
pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba (fls. 20).

2.  Quanto  as  arguições  suscitadas  no  Agravo  Interno  de  fls.
129/136, são referentes a decisão de fls. 95/97, na qual determinei:

“[...]  Ante o exposto, considerando restar pacificado na
jurisprudência e à luz do que prescreve o art.  461 do
CPC, para dar efetivo cumprimento a liminar de fls.35/37,
com base nos orçamentos apresentados (fls. 84/85 e fls.
92) determino o bloqueio de verba pública no importe de
R$98.200,00 (noventa e oito mil e duzentos reais), com o
sequestro  dos  respectivos valores  para  o  custeio  do
procedimento  cirúrgico  em  questão  (fls.  22).  Após  a
concretização  do  bloqueio, expeça-se  o  consequente
alvará nos respectivos valores em favor do impetrante.”

Contra  tal  comando,  aduz  o  recorrente:  2.1.  “Necessidade  de
observância ao Princípio da Razoabilidade; 2.2 “Impossibilidade de Sequestro
do numerário, Irreversibilidade da medida, contrariando a decisão do STJ, ADI
1.662/SP,  que  diz  ser  possível  o  sequestro  de  verba  pública  apenas  nas
hipóteses de preterição de pagamento de precatório.

Inicialmente  é  de  ser  frisar  que  a  decisão  prolatada  por  esta

1 http://www.ccs.saude.gov.br/saudemental/hospitaisparaiba.php
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relatoria, em outubro de 2015, por meio da qual determinei o bloqueio de verba
pública,  assim entendi  porque o impetrante/agravado estava  há 9  meses a
espera da realização da cirurgia, aí se considerando que em 19 de dezembro
de 2014, a autoridade coatora foi cientificada para cumprir a decisão liminar e
não o fez.

Foi em total  observância  os artigos 461 e 461-A do Código de
Processo Civil, que adotei medidas para dar eficácia ao comando judicial, dada
a situação específica do caso concreto e obter o resultado prático do pedido do
autor, face a inércia e ausência de cumprimento voluntário do decisum.

Ressalto,  por outro lado,  que o bloqueio de verba pública para
garantir a efetividade da decisão, ante o evidente descumprimento, bem como
o  fornecimento do tratamento médico, é objeto de recurso repetitivo  no STJ,
que assentiu, em caso semelhantes (medicamento), a viabilidade da constrição
dos valores, nos seguintes termos:

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)

Cito  ainda,  outro  precedente  que  de  forma  clara  “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”. (REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 16.12.2014)

Portanto, diante do cenário apresentado, não há espaço para se
falar em afronta a decisão do STF, que não guarda coerência com o tema dos
autos. Aliás, os precedentes não demonstram nenhum impedimento quando a
medida for alusiva a proteção do bem maior – a vida. Eles se reportam a dívida
dos municípios e inobservância a ordem no pagamento dos precatórios. 
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Quanto  as  demais  insurgências,  em  especial,  o  princípio  da
razoabilidade, de fato, não é razoável se permitir que parte fique praticamente
9 meses no aguardo de uma cirurgia e que neste prazo, o agravante não tenha
apresentado justificativa plausível para o seu descumprimento. Este sim seria o
periculum in mora inverso. 

Ademais,  apesar  de  o  Estado  da  Paraíba afirmar  que  o
procedimento tem custo elevado, não apresentou expediente apto a indicar que
o custo da cirurgia tenha desestabilizado o seu orçamento.

Já em relação a irreversibilidade apontada, mais uma vez destaco
que o bloqueio das verbas foi determinado em um segundo momento, apenas
para dar efetividade à primeira decisão, de modo que, se pretendia apontar
erros  da decisão que deferiu a liminar, por conseguinte, a realização do ato
cirúrgico, deveria ter feito nas razões do primeiro Agravo Interno2, exatamente
pela congruência que deve ter o recurso com a decisão atacada. 

 Ademais, o que é irreversível é o ato médico, mas não o valor
monetário, acaso o mérito seja desfavorável ao impetrante.

Enfim,  concluindo  a  análise  dos  recursos,  verifico  que  são
completamente descabidas as alegações do agravante. Por isso, pelas razões
acima declinadas, mantenho as decisões atacadas. 

Ante ao exposto, nego provimento aos Agravos Internos de fls.
53/56 e de fls. 129/136.

É como voto.

Presidiu a sessão com voto, o Exmº. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos,  Presidente.  Relatora:  Exmª.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra  Cavalcanti.  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Exmºs.
Desembargadores  Tércio Chaves de Moura (juiz convocado para substituir a
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira), Des. José Ricardo
Porto, Leandro dos Santos e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente à sessão, representando o Ministério Público, o Exmº.
Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Primeira Seção Especializada Cível, Sala de Sessões do Tribunal
de Justiça do Estado da paraíba, em João Pessoa, no dia 01 de junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/4

2(o que não foi feito, atendo-se apenas a apontar a imprestabilidade do laudo)
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