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AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA 
QUE NEGOU  SEGUIMENTO  À APELAÇÃO, 
MANTENDO A SENTENÇA QUE DETERMINOU O 
FORNECIMENTO  DE  ALIMENTO  A  RECÉM-
NASCIDO  COM  GRAVE  ALERGIA. 
DESNECESSIDADE  DE  SUBMETER  O 
PROCESSO  AO  ÓRGÃO  COLEGIADO. 
JULGAMENTO BASEADO EM JURISPRUDÊNCIA 
PACÍFICA DO  STJ  E  STF.    AGRAVADO  QUE 
PEDIU  O  SEQUESTRO  DE  VERBAS  PÚBLICAS 
EM  VIRTUDE  DO  DESCUMPRIMENTO  DA 
DECISÃO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA. 
POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO 
INTERNO  E  DEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DO 
AGRAVADO. 

-  A  matéria  relativa  ao  fornecimento  de 
medicamentos  pelo  Ente  Público  é  pacífica  nos 
tribunais,  tendo em vista  que é direito  de todos e 
dever  da União/  Estado e Municípios promover os 
atos  indispensáveis  à  concretização  do  direito  à 
saúde,  quando  desprovido  o  cidadão  de  meios 
próprios.  Portanto,  nada  impedia  o  julgamento  de 
forma monocrática, principalmente porque o Acórdão 
foi amparado em jurisprudência pacífica do STJ e do 
STF,  citando  o  julgado,  como  exemplo,  os 
precedentes ARE 685230 AgR e REsp 900.487/RS.

-  Alega  também  o  Agravante  que  já  cumpriu  a 
decisão  e,  portanto,  o  processo  deveria  ter  sido 
extinto  por  perda  de  objeto.  Todavia,  não  houve 
cumprimento  da  decisão.  Tanto  que  o  Autor 
peticionou,  às  fls.159/160,  informando  que,  desde 
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julho de 2014, não vem recebendo o leite Neocate. 
Assim, considerando que é possível ao juiz, de ofício 
ou a requerimento da parte, em casos que envolvam 
o  fornecimento  de  medicamentos  a  portador  de 
doença grave, determinar medidas executivas para a 
efetivação  da  tutela,  inclusive  a  imposição  do 
bloqueio de verbas públicas, não vejo como indeferir 
o pedido do Autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo Interno, nos termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.169.

RELATÓRIO

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

às  fls.  122/133,  contra Decisão Monocrática de  fls.118/120,  que negou 

seguimento ao recurso voluntário, nos termos do art. 557, “caput”, do Código 

de Processo Civil. 

Em seu recurso, alega que não se pode cogitar da manutenção 

da Decisão Monocrática ao argumento de que tenha aplicado jurisprudência 

pacífica do TJPB. Argumenta que o entendimento deve ser do Tribunal e não 

apenas do Órgão Fracionário, razão pela qual, requer a reforma da Decisão.

É o relatório. 

VOTO

Examinando os pontos debatidos no recurso, não encontrei 

razões para modificar a decisão.

A matéria relativa ao fornecimento de medicamentos pelo Ente 

Público é pacífica nos tribunais, tendo em vista que é direito de todos e dever 

da  União/  Estado  e  Municípios  promover  os  atos  indispensáveis  à 

concretização  do  direito  à  saúde,  quando  desprovido  o  cidadão  de  meios 

próprios.  Portanto,  nada  impedia  o  julgamento  de  forma  monocrática, 

principalmente porque o Acórdão foi amparado em jurisprudência pacífica do 
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STJ e do STF, citando o julgado, como exemplo, os precedentes ARE 685230 

AgR e REsp 900.487/RS.

Alega,  também,  o  Agravante  que  já  cumpriu  a  decisão  e, 

portanto, o processo deveria ter sido extinto por perda de objeto.

Todavia, não houve cumprimento da decisão. Tanto que o Autor 

peticionou,  às  fls.159/160,  informando  que,  desde  julho  de  2014,  não  vem 

recebendo o leite Neocate.

Assim,  considerando  que  é  possível  ao  juiz,  de  ofício  ou  a 

requerimento  da  parte,  em  casos  que  envolvam  o  fornecimento  de 

medicamentos  a  portador  de  doença grave,  determinar  medidas  executivas 

para  a  efetivação  da  tutela,  inclusive  a  imposição  do  bloqueio  de  verbas 

públicas, não vejo como indeferir o pedido do Autor.

Ressalta-se  que  a  Corte  Superior  de  Justiça  ampara  a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas, no caso de descumprimento de 

ordem judicial que visa proteger o direito fundamental à saúde e à vida (REsp 

1058836/RS).

De  fato,  o  procedimento  de  bloqueio  de  valores  do  erário 

estadual  não é regra nem questão de direito,  mas exceção condicionada à 

demonstração inequívoca da urgente necessidade de acesso ao medicamento, 

cuja ausência possa colocar em risco grave a saúde do cidadão. É justamente 

a  hipótese dos  autos  em que  o  Agravado sofre  de  alergia  alimentar  grave 

(fl.32).

Portanto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO, mantendo a 

decisão monocrática e, ato contínuo, em respeito ao princípio da celeridade 

processual e ao direito fundamental à saúde, determino o sequestro de verba 

pública, conforme requerido às fls.159/160 pelo Agravado. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
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Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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