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DECISÃO MONOCRÁTICA

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.
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- 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”.

VISTOS, 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA
PARAÍBA contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital que, em razão do descumprimento da decisão
judicial de fls. 52/55, determinou, nos autos da Ação Ordinária de  Obrigação
de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, ajuizada por
JOSEFA MARIA FERREIRA, o bloqueio do valor de  R$ 24.000,00 (vinte e
quatro  mil  reais) na  conta  do  agravante,  correspondente  ao  montante
necessário à realização da cirurgia prescrita pelo médico da agravada, qual
seja, Tratamento microcirúrgico do canal estreito cervical em C3-C4, C4-
C5 e C5-C6 + Descompressão medular. 

 Alega o agravante  periculum in mora inverso,  em razão do
risco do efeito multiplicador de ações, caso seja mantida a liminar concedida
pelo juízo  a quo, requerendo, pois, a reforma da medida. Porém, não sendo
este  o  entendimento,  requer  seja  deferida  a  tutela  pretendida  no  presente
recurso para o fim de realizar-se exame médico oficial  para verificar a real
necessidade do procedimento antes da medida instrutiva externa.

Alega, ainda, impossibilidade do sequestro de verbas públicas,
em conformidade com a decisão proferida pelo STF, na ADIN 1.662 MC/SP,
que não admite o sequestro para realização de pagamento não efetuado no
prazo, mas, apenas para garantir a ordem de inscrição de precatórios, motivo
pelo  qual,  deve  ser  reformada  a  decisão  agravada.  Postula concessão de
efeito  suspensivo,  e,  ao  final,  o  provimento  do  recurso  para  afastar  a
determinação de bloqueio de valores.

É o relatório. 

DECIDO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso.

De uma análise dos autos, vejo que o Juízo de primeiro grau
deferiu a antecipação de tutela (fls. 52/55) e determinou ao ente Estatal que
realizasse o procedimento cirúrgico na agravada denominado  Tratamento
microcirúrgico  do  canal  estreito  cervical  em C3-C4,  C4-C5  e  C5-C6  +
Descompressão medular, conforme se vê do mandado de fl. 56.

Por meio de petição (fls. 57/60), a agravada comunicou ao
Juízo a quo acerca do descumprimento da ordem judicial por parte do ente
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Estatal, tendo o Juízo de primeiro grau, de forma prudente, com base na
documentação  constante  dos  autos,  determinado  o  bloqueio  de  verba
pública suficiente ao cumprimento da obrigação (fls. 81/82).

Assim,  se  insurge  o  Estado  da  Paraíba  contra  a  decisão
singular de primeiro grau que ordenou o bloqueio de verbas Públicas como
meio para assegurar o cumprimento da decisão judicial que determinou ao
ente Estatal a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico
da agravada. Delimitada a questão, passo ao exame da matéria.

O  Estado  da  Paraíba,  ora  agravante,  não  cumpriu,
voluntariamente, a decisão judicial  que ordenou a realização da cirurgia,
sendo,  portanto,  cabível  o  bloqueio  das  rendas  públicas  como  meio
coercitivo  para  assegurar  a  autoridade  Judicial,  vez  que  ausente  justa
causa.

A meu ver,  é cabível  o bloqueio de rendas públicas como
meio  coercitivo  para  assegurar  à  autoridade Judicial,  o  cumprimento  de
decisão embasada no direito de proteção à saúde, conforme preconiza o
art. 1961 da Constituição Federal.

De  fato,  constam  dos  autos  que  a  agravada  é  pessoa
hipossuficiente  financeiramente,  e  portadora  de  patologia  denominada
estenose do canal  cervical  grave,  com severa compressão medular
cervical  (CID  M58.0),  necessitando,  com  urgência,  do  procedimento
cirúrgico  denominado  Tratamento  microcirúrgico  do  canal  estreito
cervical em C3-C4, C4-C5 e C5-C6 + Descompressão medular, conforme
prescrição em laudo médico.  

Importa frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é pacifica acerca da possibilidade de sequestro de erário em caso
de inadimplemento de decisão judicial, como ocorreu neste caso. Assim,
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU
EVIDENTE  AMEAÇA  AO  DESCUMPRIMENTO  DE
ORDEM  JUDICIAL.  PRECEDENTES  DO  STJ.
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no  sentido  de  que  é  admitido  o  bloqueio  de  verbas
públicas e a fixação de multa diária a fim de compelir a
Administração Pública a cumprir a ordem judicial  que
concede  medicamento  ou  tratamento  médico  a
particular. (…)  (STJ  -  AgRg  no  RMS:  40625  GO
2013/0009633-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL

1 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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MARQUES,  Data  de  Julgamento:  05/09/2013,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
11/09/2013)

Por oportuno, cito julgado desta Corte de Justiça a respeito
da possibilidade  de  bloqueio  do  erário  em caso de  descumprimento  de
decisão judicial, como a hipótese dos autos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  CUMPRIMENTO.  BLOQUEIO  DE
DINHEIRO  PÚBLICO.  EXCEPCIONALIDADE.
GRAVIDADE  DA  SITUAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
OUTROS  MEIOS  PROCESSUAIS.  POSSIBILIDADE.
RECURSO  DESPROVIDO.  Ante  a  gravidade  e
excepcionalidade da situação descrita nos autos, e o
esgotamento  de  todos  os  demais  meios  processuais
para compelir o Poder Público a cumprir ordem judicial
de fornecimento de fármaco essencial para tratamento
de saúde do cidadão, deve ser mantido o bloqueio de
verbas  públicas  para  possibilitar  a  aquisição  do
medicamento. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
200.2012.098.027-7/001. RELATOR:  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Publicado no DJE em 17
de abril de 2013.

Deveras, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do
caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela,
tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de
todas as hipóteses  fáticas.  Máxime diante  de situação fática,  na qual  a
desídia do ente estatal, frente ao comando judicial emitido, pode resultar
em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida da demandante, ora
agravada. 

De mais disso, os direitos fundamentais à vida e à saúde são
direitos  subjetivos  inalienáveis,  constitucionalmente  consagrados,  cujo
primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva
especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer
espécies de restrições legais.

Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao
lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse
cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz
de  subjugar  a  recalcitrância  do  devedor.  O  Poder  Judiciário  não  deve
compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da
situação  a  realizar  cirurgia  ou  entregar  medicamentos  imprescindíveis  à
saúde  e  à  vida  do  cidadão  necessitado,  revela-se  indiferente  à  tutela
judicial deferida e aos valores fundamentais por ele tutelado, sendo correta
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a decisão que importa concessão do bloqueio de verba pública diante da
inércia do Estado no caso concreto.  

                            DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  considerando  a  remansosa  jurisprudência
que  trata  do  tema,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO
SEGUIMENTO  AO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  mantendo,  por
conseqüência,  inalterada  a  decisão  do  Juízo  a  quo que  determinou  o
bloqueio de valores nas contas do Estado, a fim de garantir o procedimento
cirúrgico que necessita a Promovente/Agravada.

P.I.

João Pessoa, 26 de novembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                            Relator
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