
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES . OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009851-50.2014.815.0000.
Origem : 4ª  Vara da Comarca de Guarabira.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Agravante : Estado da Paraíba.
Procurador : Paulo Renato Guedes Bezerra.
Agravado : Ministério Público do Estado da Paraíba.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DESCUMPRIMENTO  DE  LIMINAR
PROFERIDA  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO
DE VERBAS PÚBLICAS PARA ASSEGURAR
O  COMANDO  JUDICIAL DE  OBRIGAÇÃO
DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO
DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DA
TUTELA  ANTECIPADA  EM  FACE  DA
FAZENDA  PÚBLICA.  REJEIÇÃO.
DOCUMENTOS  JUNTADOS  PELO
IMPETRANTE  COMPROVANDO  A
DESOBEDIÊNCIA  DO  ENTE  ESTATAL.
BLOQUEIO DEVIDO.  DESPROVIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO.

-  O ente  estadual  não  pode  se  esquivar  em  dar
efetividade  às  políticas  públicas,  utilizando-se  do
simples argumento de escassez de  verba, quando a
medida requerida seja  necessária à preservação da
saúde  do  paciente  que  não  pode  custeá-lo  sem
privação  dos  recursos  indispensáveis  ao  próprio
sustento e de sua família, como ocorre no caso em
análise.

- A vedação esculpida na Lei nº 8.437/92, bem como
em  outros  diplomas  legais,  a  respeito  da
impossibilidade  de  concessão  de  algumas  tutelas
antecipadas em face da Fazenda Pública, não pode
se  sobrepor  a  um  bem  jurídico  de  maior  valor,
protegido constitucionalmente,  como é  o direito  à
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saúde.

- O Superior Tribnal de Justiça,  em  julgamento de
Recurso Especial Repetitivo (Resp nº 1.069.810-RS)
publicado em 06/11/2013,  afirmou a  possibilidade
do  estabelecimento  da  medida  de  sequestro  de
verbas  públicas  para  assegurar  o  fornecimento  de
medicamento.  Assim,  restando  comprovado  o
descumprimento da medida judicial, é perfeitamente
cabível o bloqueio de numerário público.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária, negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.

Trata-se de  Agravo de Instrumento  interposto pelo  Estado
da Paraíba,  contra decisão proferida pelo  Juiz de Direito da 4ª Vara da
Comarca de Guarabira (fls. 47), nos autos da Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado da Paraíba.

Conforme se depreende dos documentos carreados aos autos,
o  Órgão  Ministerial ajuizou  a  ação  anteriormente  mencionada  em
substituição  processual  a  Sra.  Francisca  Morais  dos  Santos.  Aduziu,  em
síntese, que a substituída, pessoa idosa, submeteu-se a artroplastia de quadril
direito  e  esquerdo,  há  29  (vinte  e  nove)  anos.  Em adição,  sustenta  que,
atualmente, encontra-se com enorme limitação de mobilidade articular nos
quadris, fortes dores e limitação na capacidade de deambular. Por tais razões,
assevera que  lhe  fora prescrito, por médico especializado, com urgência, a
realização  de  “cirurgia  via  anterior  para  retirada  de  prótese  por  via
abdominal, seguida de preparo de fêmur e de acetábulo para colocação de
prótese de revisão no quadril, a ser realizado em hospital que disponha de
arco cirúrgico, urologista, cirurgião geral e UTI” (fls. 20).

O Magistrado a quo deferiu o pleito de antecipação da tutela,
determinando que o promovido viabilizasse, no prazo de 30 (trinta) dias, a
realização do procedimento cirúrgico indicado e requerido nos autos,  sob
pena de multa diária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sem prejuízo
das demais sanções cabíveis, inclusive o bloqueio de contas bancárias do
demandado no percentual correspondente à quantia mensal necessária para
realização da cirurgia (fls. 30).

Contudo,  diante  da  notícia  de  descumprimento  da  ordem
judicial  liminar  anteriormente  concedida,  o  juízo de  base  determinou  o
bloqueio  de  valores  dos  cofres  públicos  estaduais,  para  a necessária
realização do procedimento (fls. 47).

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba interpôs  o  presente
recurso, alegando, em resumo, que o procedimento postulado pela requerente
é considerado de alta complexidade e sua realização causará graves danos
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financeiros  ao  Estado.  Sustenta,  ainda, o  impedimento  da  concessão  da
liminar no que concerne à Lei 9.494/97. Pondera acerca da impossibilidade
de bloqueio de  verbas  públicas  em contas  de  titularidade  do  Estado,  nos
termos da jurisprudência consolidada pelo STF. Por fim, aduz a ausência de
razoabilidade na condenação do Estado ao custeio do tratamento  em valor
tão elevado.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada.

Liminar indeferida (fls. 51/57).

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  63/70),  pleiteando  o
desprovimento do recurso.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 75/79), manifestando-se pelo desprovimento do
agravo.

É o relatório.

VOTO.  

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
agravo, passando à análise de seus argumentos.

Como  se  vê,  o  presente  inconformismo  tem  como  alvo  a
decisão proferida pelo juiz de primeira instância, que determinou o bloqueio
de  verbas  públicas,  após  verificar  o  descumprimento  estatal  a  anterior
conteúdo  decisório  liminar  proferido  em demanda  que  busca  assegurar  a
realização  de  procedimento  cirúrgico à  pessoa  idosa,  que  necessita  do
mandamento  judicial  como forma  de  efetivar  o  tratamento  médico  a  ela
prescrito.

Com  efeito,  o  decisum vergastado  buscou,  sobretudo,
resguardar  a  efetividade  do  direito  à  vida  e  à  saúde,  que  se  encontram
garantidos  constitucionalmente  nos  artigos  5º,  caput,  e  196,  a  seguir
descritos:

Art.  5º.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à
igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos
seguintes termos:

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,
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proteção e recuperação.

De acordo com tais dispositivos constitucionais, a vida está
ligada ao conceito de pessoa humana, sendo inviolável, enquanto a saúde é
um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser assegurada mediante
políticas sociais e econômicas que promovam o acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sendo  assim,  a  meu  sentir,  o  ente  estadual  não  pode  se
esquivar em dar efetividade às políticas públicas, utilizando-se do simples
argumento de escassez de verba, quando a medida requerida seja necessária à
preservação da saúde do paciente que não pode custeá-lo sem privação dos
recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família, como ocorre no
caso em análise. 

A proteção  constitucional  à  vida  e  à  saúde,  como  valores
corolários  da  dignidade  da  pessoa  humana,  impõe  sua  primazia  sobre
princípios de direito financeiro e administrativo, como é o caso da questão
orçamentária invocada e de impedimentos de ordem estrutural, conforme já
decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ  -  REsp:  836913  RS
2006/0067408-0,  Relator:  Ministro  LUIZ  FUX,  Data  de  Julgamento:
07/05/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 31.05.2007
p. 371).

No que tange ao argumento de vedação  esculpida na Lei nº
8.437/92,  bem  como  em  outros  diplomas  legais,  a  respeito  da
impossibilidade  de  concessão  de  algumas tutelas  antecipadas  em face  da
Fazenda Pública, não pode se sobrepor a um bem jurídico de maior valor,
protegido constitucionalmente, como é o direito à saúde.

O mesmo entendimento é perfilhado pelo pretórios nacionais,
consoante se asseveram os arestos ementados:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO
PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.
CONSTITUCIONAL.  REALIZAÇÃO  DE
PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO  POR
NECESSITADO.  TUTELA  ANTECIPADA.
POSSIBILIDADE.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  NÃO-APLICAÇÃO  DAS
LEIS  NºS  9.494/97  E  8.437/92.  LEGITIMAÇÃO
PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.  PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. Possibilita-se a concessão de
tutela  antecipada  contra  a  Fazenda  Pública
quando prepondera o bem maior, que é a vida, não
incidindo  as  vedações  contidas  nas  Leis  nºs
9.494/97 e 8.437/92, não havendo que se falar em
esgotamento do objeto da ação.  (...).” (TJRS.  Nº
AI  93953-28.2011.8.21.7000.  Rel.  Des.  Carlos
Eduardo  Zietlow  Duro. J.  em  11/03/2011). (grifo
nosso). 
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“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.  FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO  PELO  ESTADO.  CONCESSÃO
DA  TUTELA  ANTECIPADA.  IRRESIGNAÇÕES.
PEDIDO  DE  ATRIBUIÇÃO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO.(...)  7. A proibição legal e genérica
de  concessão  de  liminares  contra  a  Fazenda
Pública,  sob  pena  de  fomentar  a  inversão  do
sistema  dos  direitos  fundamentais  com  estuário
constitucional,  não alcança aquelas  destinadas a
garantir  ao requerente as  condições estritamente
necessárias  à  sua  sobrevivência.”  (TJPB.  AI  nº
200.2009.0087186/001.  Rel.  Juiz  Conv.  Manoel
Gonçalves Dantas de Abrantes. J. em 15/05/2009).
(grifo nosso).

Outrossim, dada a necessidade de proteção do direito social à
saúde  e  diante  da  necessidade  do  tratamento  médico  receitado  à  parte
recorrida,  a  eventual  irreversibilidade  do  provimento  antecipado deve  ser
ponderada. 

Com efeito, o perigo de dano para a parte agravada é deveras
maior do que aquele que  o ente público, porventura,  suportará ao relocar
parcela dos recursos destinados às ações na área de saúde para  viabilizar a
cirurgia pleiteada, que, não obstante seu elevado custo, é indispensável para
o tratamento da enfermidade suportada pela paciente.

Ademais, friso que não merece acolhimento a alegação que o
bloqueio das verbas públicas foi indevido.

Como pode ser visto do caderno processual, o agravante fora
instado a  tomar as providências necessárias à realização do procedimento
cirúrgico requerido, no prazo de 30 (trinta) dias), sob pena do bloqueio do
montante necessário a sua efetivação.

Entretanto, ao que se colhe dos autos, mesmo após concedida
dilação, em três oportunidades, do prazo anteriormente fixado (fls. 39, 44 e
46), não houve o cumprimento da determinação judicial, o que deu ensejo à
decisão de bloqueio de valores (fls. 47). 

Assim,  restando comprovado o  descumprimento  da  medida
judicial, é perfeitamente cabível o bloqueio de numerário público.

Por fim, friso que  o Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgamento de recurso repetitivo, afirmou a possibilidade do estabelecimento
da medida de sequestro de verbas públicas para assegurar o fornecimento de
medicamento, como devidamente adotada na situação em análise. Confira-se
o aresto do Tribunal da Cidadania:

"PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
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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".
(STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator:
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data
de  Julgamento:  23/10/2013,  S1  -  PRIMEIRA
SEÇÃO,  Data  de  Publicação:  DJe  06/11/2013).
(grifo nosso).

Ademais,  a  adoção de  medidas  necessárias  à  efetivação da
tutela concedida, ainda que de forma antecipada, pode ser inclusive tomada
de ofício pelo magistrado, consoante previsão da regra do art. 461 da Lei
Adjetiva Civil. Eis o conteúdo do dispositivo processual invocado:

“Art.  461.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o
juiz concederá a tutela específica da obrigação ou,
se procedente o pedido, determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao
do adimplemento. 
(...)
§  5o Para a  efetivação da tutela específica ou a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá
o juiz,  de ofício ou a requerimento, determinar as
medidas  necessárias,  tais  como  a  imposição  de
multa  por  tempo  de  atraso,  busca  e  apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras
e impedimento de atividade nociva,  se  necessário
com requisição de força policial”. (grifo nosso).

Nunca é demais ressaltar, no caso em comento, a necessária
observância da especial proteção que se está em jogo, ou seja, a vida de um
bebê que está se desenvolvendo e necessita de um especial leite para sua
formação saudável. É de bom alvitre, quanto à temática da saúde, registrar as
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sábias palavras do filósofo alemão Arthur Schopenhauer:

“Em  geral,  9/10  da  nossa  felicidade  repousam
exclusivamente  sobre a saúde.  Com esta,  tudo se
torna  fonte  de  deleite.  Pelo  contrário,  sem  ela,
nenhum bem exterior é fruível, seja ele qual for, e
mesmo os bens  subjectivos restantes,  os  atributos
do espírito, do coração, do temperamento, tornam-
se  indisponíveis  e  atrofiados  pela  doença.  Sendo
assim, não é sem fundamento o facto de as pessoas
se perguntarem umas às outras, antes de qualquer
coisa,  pelo  estado  de  saúde  e  desejarem
mutuamente o bem-estar. Pois realmente a saúde é,
de  longe,  o  elemento  principal  para  a  felicidade
humana. Por conta disso,  resulta que a maior de
todas  as tolices  é  sacrificá-la,  seja  pelo  que  for:
ganho,  promoção,  erudição,  fama,  sem  falar  da
volúpia e dos gozos fugazes. Na verdade, deve-se
pospor  tudo  à  saúde”  (Texto  retirado  do  escrito
“Aforismos para a Sabedoria de Vida”). 

Dessa  forma,  sendo  a  adoção  de  medida  necessária  ao
cumprimento  de  decisão  judicial  uma faculdade  conferida  ao  magistrado,
podendo  inclusive  decretá-la  de  ofício,  não  merece  qualquer  retoque  a
decisão agravada.

Por  fim,  ressalto  que  o  julgador  deve  aplicar  a  lei  em
atendimento aos fins sociais a que ela se dirige, de forma a preservar os mais
importantes  bens a  serem tutelados,  conforme orienta  o art.  5º  da  Lei  de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que adiante segue:

Art. 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum.

Por  tudo o que  foi  exposto,  em estrita  consonância  com o
parecer  ministerial, NEGO PROVIMENTO ao  Agravo  de  Instrumento,
mantendo a decisão vergastada em sua íntegra.

É COMO VOTO. 

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Gustavo
Leite Urquiza, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito
de  Araújo  Duda  Ferreira  e  o  Exmo.  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Fausti-
no Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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