
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005695-19.2014.815.0000.
ORIGEM: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Sancha Maria F. C. R. Alencar.
AGRAVADO: Luíza Severina da Conceição.
ADVOGADO: Lucilene Araújo Andrade.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REALIZAÇÃO  DE 
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.  DEFERIMENTO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE 
TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR PELO ESTADO DA PARAÍBA. 
ORDEM DE BLOQUEIO. RECURSO DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA, DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
PRÉVIO.  SAQUE  IMEDIATO  CARACTERIZADO  COMO  MEDIDA  DE 
DIFÍCIL REVERSIBILIDADE, CONSIDERADA A CONDIÇÃO ECONÔMICA 
DA PARTE E A VULTOSA QUANTIA PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO. ART. 273, 
§2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 1°, §3°, DA LEI FEDERAL N.° 
8.437/92. VEDAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. BLOQUEIO MANTIDO 
COMO MEDIDA CAUTELAR. RESGUARDO DA UTILIDADE PRÁTICA DO 
PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O sequestro da elevada quantia de R$ 72.262,81 se caracteriza como medida de 
difícil  reversibilidade,  tomando-se  como  referência  as  condições  econômicas  da 
parte, o que impede o imediato saque do montante, nos termos do art. 273, §2°, do 
Código de Processo Civil e art. 1°, §3°, da Lei Federal n.° 8.437/92, sem prejuízo da 
manutenção do bloqueio como forma de acautelar a utilidade prática do processo. 

2. Não comprovado o requerimento administrativo da cirurgia desejada, o alegado 
direito da parte interessada não pode ser reputado como inequivocamente provado, 
nos termos do caput do art. 273 do Código de Processo Civil.
 

VISTO,  relatado  e  discutido  o  procedimento  referente  ao  Agravo  de 
Instrumento  n.º  2005695-19.2014.815.0000,  em que  figuram como  Agravante  o 
Estado da Paraíba e Agravada Luíza Severina da Conceição.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando o voto do Relator,  em dar provimento parcial ao 
Recurso.

VOTO.

O Estado da Paraíba interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão do 
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, prolatada nos autos 
da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer em face  dele  ajuizada  por  Luíza  Severina  da 
Conceição,  que  determinou  o  sequestro  de  R$  72.262,81  das  contas  do  ente 
federado para custeio de procedimento cirúrgico denominado “embolização do nidus 



malformatoso” por ela pleiteado, f. 102.

Alegou  que,  apesar  do  procedimento  cirúrgico  postulado  ser  de  alta 
complexidade, não é emergencial e pode ser realizado no âmbito da rede pública de 
saúde; que a Decisão agravada possui efeito multiplicador ao encorajar pessoas que 
estão na mesma situação a recorrerem ao Judiciário buscando liminares; que não é 
razoável o custeio de tratamento de valor elevado em hospital particular, sob pena de 
caracterização de periculum in mora inverso; que as Leis de n.os 9.494/97 e 8.437/92 
impedem a concessão deste  tipo de liminar  contra  a  Fazenda em virtude de sua 
irreversibilidade e que o sequestro de verbas públicas somente é permitido em caso 
de preterição na ordem de pagamento de precatórios e para garantir  o direito de 
preferência.

Requereu a atribuição de efeito  suspensivo recursal  e,  no mérito,  pugnou 
pelo  provimento  do  Recurso  para  que  a  Decisão  agravada  seja  reformada  e  o 
bloqueio desconstituído.

Nas Contrarrazões, f. 120/134, a Agravada alegou que é idosa; que requereu 
administrativamente  a  cirurgia  em  2012  e  desde  então  não  obteve  qualquer 
providência  concreta  do  Estado;  que  o  bloqueio  se  baseou  em  inequívoco 
descumprimento da antecipação de tutela previamente deferida pelo Juízo em agosto 
de  2013,  até  o  presente  não  atendida;  e  que  apesar  de  o  Estado  ter  alegado  a 
possibilidade  de  realização  do  procedimento  na  rede  pública,  nunca  ofertou  os 
materiais necessários nem disponibilizou hospital para sua execução, tratando-se de 
argumento dilatório preordenado a evitar o cumprimento da obrigação constitucional 
de garantia da saúde dos administrados. 

Afirmou,  ainda,  que  está  experimentando  perda  da  coordenação  motora, 
tonturas,  distúrbios  visuais,  problemas  de  linguagem  e  compreensão,  déficit  de 
memória, confusão mental e está submetida a risco de sangramento no cérebro.

Sustentou que o documento de f. 33 comprova a existência de requerimento 
administrativo, até o presente não atendido, e que o Relatório Médico de f. 34 e 136 
comprova  a  urgência  do  procedimento,  pugnando,  ao  final,  pelo  desprovimento 
recursal.

É o Relatório.
 

O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo nos termos do art. 511, §1°, 
do CPC, pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O sequestro da elevada quantia de R$ 72.262,81 se caracteriza como medida 
de difícil reversibilidade, tomando-se como referência as condições econômicas da 
Autora/Agravada, o que impede o imediato saque do montante, nos termos do art. 
273, §2°, do Código de Processo Civil e art. 1°, §3°, da Lei Federal n.° 8.437/92, 
sem prejuízo da necessidade de manutenção do bloqueio como forma de acautelar a 
utilidade prática do processo. 

Em paralelo, a Agravada, muito embora tenha demonstrado a existência do 
problema de saúde e a necessidade do procedimento cirúrgico, não comprovou que 
requereu ao Impetrado, administrativamente, sua realização, não estando seu alegado 
direito provado inequivocamente, consoante impõe o caput do art. 273 do Código de 



Processo Civil.

O  documento  de  f.  33,  reproduzido  às  f.  135,  denominado  “cartão  de 
protocolo”,  contém  somente  o  nome  da  Agravada  e  alguns  números,  sem 
especificação  de  elementos  mínimos  capazes  de  assegurar  a  existência  de 
provocação administrativa para a realização da cirurgia.

Requerimentos  dessa  natureza  geram  a  autuação  de  um  processo 
administrativo cuja cópia deveria ter sido diligenciada, havendo necessidade de, pelo 
menos, ser colacionado um extrato processual mais completo por meio do qual seja 
possível aferir sua existência.

Posto isso, conhecido o Recurso, dou-lhe provimento parcial tão somente 
para determinar a vedação do saque imediato da quantia bloqueada, mantendo 
o bloqueio até ulterior deliberação do Juízo. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 16 de dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator, o Exm.° Juiz Convocado João Batista Barbosa, substituindo o Exm.° Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exm.ª Promotora de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


