
ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Agravo de Interno nº 0022512-96.2013.815.0011 – 1ª Vara Fazenda Pública – 
Campina Grande - PB
Relator:  Des. José Aurélio da Cruz
Agravante: Estado da Paraíba representado por sua  Procurador Flávio Luiz 
Avelar Domingues Filho
Agravado: Marcos Torres da Silva
Defensor: Paulo Fernando Torreão
Remetente: Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de  Campina Grande

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL  CIVIL  - AGRAVO  INTERNO 
INTERPOSTO  EM  FACE  DA  DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE  NEGOU SEGUIMENTO 
A  APELAÇÃO  E  RECURSO  OFICIAL  -  – 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  - 
IRRESIGNAÇÃO – RETRATAÇÃO REQUERIDA 
–  IMPOSSIBILIDADE  –  INEXISTÊNCIA  DE 
ARGUMENTO  CAPAZ  DE  MODIFICAR  O 
ENTENDIMENTO ADOTADO PELA RELATORIA 
–  PRECEDENTES  -  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM  OBJURGADO -  AGRAVO 
CONHECIDO - DESPROVIMENTO.
 

− Inexistindo  motivos  para  retratação,  nega-se 
provimento ao Agravo Interno interposto em face 
de decisão monocrática que negou seguimento 
à Apelação e Remessa Necessária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,  em negar provimento 
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e da certidão de fl.112.

RELATÓRIO
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Cuida-se  de  Agravo  de  Interno interposto  pelo  Estado da 
Paraíba  tendo como agravada Marcos Torres da Silva, em face da decisão 
monocrática de fls  95/97v,  que negou seguimento à Apelação e Remessa 
Necessária

Depreende-se  dos  autos  que  o  agravado Marcos  Torres  da 
Silva  é portadora de hipopituitarismo (CID 10 E23.0)), conforme laudo anexo, 
necessitando fazer uso contínuo de NEBIDO,  não tendo condições financeira 
para aquisição do medicamento supracitado.

O  magistrado  às  fls.49/54  proferiu  decisão  julgando 
procedente,  em parte,  a  ação  para  determinar  que  o  Estado  da  Paraíba 
forneça ao autor,  MARCOS TORRES DA SILVA,  o  medicamento prescrito 
pelo profissional médico, prontamente identificado, em quantidade necessária 
para controle da doença.

O Estado da Paraíba interpôs apelação,  apresentando razões 
às fls.58/72 . Contrarrazões às fls. 76/79.

Às  fls.  95/97v  foi  proferida  Decisão  Monocrática  negando 
seguimento à Remessa Necessária e ao Apelo.

Irresignado  o  Estado  da  Paraíba  interpos  Agravo  Interno 
alegando  em  síntese,  que  não  há  jurisprudencia  dominante  a  justificar  a 
negativa  de  seguimento  operada  pela  decisão  agravada.  Pede,  que  seja 
reconsiderada a decisão agravada; assim nã procedendo, que o recurso  seja 
apreciado pela Câmara Cível,  com a reforma da decisão monocrática;  em 
caso de desacolhimento que sejam prequestionados  os arts. 555 e 557, cput 
do CPC e constitucional art. 5º, LV, 196 e 198.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  do  recurso, 
passo a decidir.

O Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de 
admissibilidade, devendo, portanto, de ser conhecido.

A questão dispensa maiores comentários, não sendo caso de 
retratação, tampouco de provimento do presente Agravo Interno.

Insurge-se  o  Agravante  contra  decisão  monocrática  de  fls. 
95/97v, que negou seguimento a Apelação Cível e Remessa Necessária, por 
a sentença está em consonância com a jurisprudência pátria.
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                 Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais 
de  admissibilidade,  porém,  a questão  dispensa  maiores  comentários,  não 
sendo caso de retratação, tampouco de provimento do agravo interno.

Ao relator é facultado negar seguimento ao recurso quando se 
afigurar  manifestamente  inadmissível,  improcedente  ou  prejudicado,  ou  a 
pretensão  deduzida  se  confrontar  com  súmula  ou  jurisprudência 
predominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  de 
Superior  Tribunal  de  Justiça;  ou  provê-lo  quando,  ao  contrário,  a  decisão 
recorrida  estiver  em  confronto  com  súmula  ou  jurisprudência  dominante 
daqueles tribunais superiores.

Na decisão monocrática proferida com amparo no caput do art. 
5571 do CPC, fundamentei, in verbis:

Cuida de Remessa Necessária e Apelação Cível  interposta pelo 
Estado da Paraíba em face da sentença que o condenou a fornecer a  Marcos Torres 
da Silva o medicamento  NEBIDO, de uso contínuo.

PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva ad causam 

Sobre a questão, o inciso II2, do art. 23 da Constituição Federal traz 
explicitamente a competência solidária entre os entes federativos com relação ao 
cuidado da saúde e à assistência pública.  Logo,  a pessoa que for  acometida de 
alguma doença poderá exigir medicamentos de qualquer um deles. 

Em  decorrência  desse  preceito  constitucional,  a  divisão  de 
atribuições prevista na Lei 8.080/903, norma que trata do Sistema Único de Saúde - 
SUS, não tem o condão de eximir o demandado da responsabilidade que a Carta 
Magna lhe reserva.

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior.

2 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…) II - cuidar da 
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

3 Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
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PROVIMENTO. 4 [em negrito]

Nesse sentido, corrobora o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE 
REMÉDIO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.  RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
(…)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no 
sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
é  de  responsabilidade  solidária  da  União,  Estados-membros  e 
Municípios,  de  modo  que  qualquer  dessas  entidades  têm 
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda 
que  objetiva  a  garantia  do  acesso  à  medicação  para  pessoas 
desprovidas de recursos financeiros.  (REsp 771.537/RJ,  Rel.  Min. 
Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJ  3.10.2005).  4.  Agravo 
regimental não provido.5 [destaquei]

Assim sendo, rejeito esta preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, cabe ressaltar que o direito à saúde encontra guarida 
constitucional, conforme disposto no art. 6º6 da CF. Objetivando assegurar tal direito, 
o art. 1967 da Carta Magna atribui ao Estado o dever de promover a todos o acesso 
à  saúde,  não condicionando tal  prerrogativa  à  necessidade de requerimento  por 
parte da pessoa interessada.

No tocante  à alegação de ausência da medicação pleiteada no 
rol do Ministério da Saúde, é imprescindível esclarecer que tais argumentos não se 
prestam a justificar  a negativa no seu fornecimento,  haja vista que não se pode 
deixar  perecer  o  direito  da  apelada  à  saúde  em  decorrência  de  circunstâncias 
eminentemente burocráticas. 

A jurisprudência  vem adotando  o  posicionamento  no  sentido  de 
que,  ainda  que  os  medicamentos  em  discussão  não  constasse  das  listas  do 
Ministério da Saúde, tal fato não exime o Estado de fornecê-los, tendo em vista que 
a responsabilidade estatal fundamenta-se na preservação do bem maior, a saúde. 

Em hipótese semelhante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre decidiu nos seguintes termos:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONSTITUCIONAL. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  NÃO  LISTADO 
PELA  ANVISA/MINISTÉRIO  DA  SAÚDE. 
POSSIBILIDADE.  NECESSIDADE.  SAÚDE  PÚBLICA. 
GARANTIA  CONSTITUCIONAL.  SEGURANÇA 

4 STF – Ag. Reg. No RE nº 628422 SE. Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA. Data de Julgamento: 26/04/2011. 
Primeira Turma. Data de Publicação: DJe-090 Divulg. 13-05-2011 Public. 16-05-2011.

5 STJ – AgRg no Ag nº 907820 SC 2007/0127660-1. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data 
de Julgamento: 15/04/2010. T2 - SEGUNDA TURMA. Data de Publicação: DJe 05/05/2010.

6 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

7 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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CONCEDIDA.1.  A saúde é direito de todos e dever do 
Estado.  (Art.  196  da  CF)  2.  É  obrigação  do  Estado 
fornecer  medicamento,  mesmo  que  não  conste  na 
lista da ANVISA/Ministério da Saúde. 8 [em negrito]

Noutro  norte,  não  há que  se falar  em  violação do princípio e 
harmonia  entre  o  poderes  ,  posto  que,  ao  determinar  que  sejam  fornecidos 
medicamentos  àqueles  que  precisam,  a  ordem  judicial  fundamenta-se  no  dever 
constitucional de assistência médica/farmacêutica que deve ser prestada pelo poder 
público, consistindo, portanto, em mera aplicação da norma ao caso concreto.

Dessa forma, inexistindo intervenção do Poder Judiciário no Poder 
Executivo ou no gerenciamento interno de suas políticas estatais, não há violação ao 
princípio  supracitado.  Para  elucidar  o  entendimento,  colacionamos  o  seguinte 
julgado:  

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL 
CONTRA  LIMINAR.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTOS.  PRESENÇA  DO  FUMUS  BONI 
IURIS E DO PERICULUM IM MORA. CABIMENTO.1. 
PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
ESTADUAL.  REJEIÇAO.  MÉRITO.2. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSAO  DE  LIMINAR 
QUE  ESGOTE  O  OBJETO  DA  AÇAO. 
POSSIBILIDADE.3.  PRINCÍPIO  DA INDEPENDÊNCIA 
E HARMONIA ENTRE OS PODERES. INFRINGÊNCIA. 
INEXISTÊNCIA.  AGRAVO  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.
(...) 

Inexiste  ingerência  judicial  em  atividade 
discricionária  da  Administração  quanto  ao 
gerenciamento  interno  das  políticas  de 
fornecimento  de  medicamentos.  O  que  existe  é 
ordem judicial para que o Estado cumpra seu dever 
constitucional  de  prestar  assistência 
médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 
Agravo  regimental  conhecido  e  improvido.  Decisão 
unânime.9 [em destaque] 

No que se refere ao  limite de crédito orçamentário anual não 
configura óbice ao fornecimento de medicamentos. De fato, há de se considerar que 
“a  falta  de  dotação  orçamentária  específica  não  pode  servir  de  obstáculo  ao 
fornecimento de tratamento médico ao doente necessitado, sobretudo quando a vida 
é o bem maior a ser protegido pelo Estado, genericamente falando”.10 

8 TJAC  –  MS  12577620118010000  -  AC  0001257-76.2011.8.01.0000.  Relator:  Pedro  Ranzi.  Data  de 
Julgamento: 28/09/2011. Tribunal Pleno Jurisdicional. Data de Publicação: 30/09/2011.

9 TJPI  –  MS nº  201000010078500.  Relator:  Des.  Joaquim  Dias  de  Santana  Filho.  Data  de  Julgamento: 
20/01/2011. Tribunal Pleno

10 TJSC. REEX 402916 SC 2011.040291-6. Relator: Des. Jaime Ramos. Quarta Câmara de Direito Público. 
Unanimidade. Data do Julgamento: 17/11/2011.
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In  casu,  consta  nos  autos  laudo  médico  (fl.  10)  firmado  por 
profissional  reconhecidamente  idôneo,  a qual  indica  que  o  paciente  é  portador 
hipopituitarismo (CID 10 E23.0)) necessitando do medicamento NEBIDO. 

Como  se  vê,  as  consequências  negativas  que  decorrem  da 
interrupção do tratamento do menor colocam em risco a sua própria vida, sendo este 
motivo suficiente para suplantar a exigência de prévia autorização orçamentária.

Conclui-se,  portanto,  que  a  matéria  já  foi  amplamente  discutida 
pelos tribunais pátrios, prevalecendo o entendimento que prioriza o direito à saúde. 
Em  outras  palavras,  não  basta  o  mero  reconhecimento  formal  do  direito,  é 
essencialmente  relevante  que  o  poder  público  assegure-o  plenamente, 
especialmente  quando  o  caso  versar  sobre  prestações  positivas  impostas  pelo 
próprio ordenamento constitucional, como ocorre na hipótese em análise.

Destarte,  estando  a  sentença  em  consonância  com  a 
jurisprudência  pátria,  impõe-se  negar  seguimento  também  à  remessa  oficial, 
mantendo-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  À  REMESSA E  AO 
APELO, o que faço de forma monocrática, com fulcro no art. 557,  caput, do CPC, 
por estarem em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Portanto, entendo que a decisão monocrática aplicou a justa 
medida do direito, e o agravo interno não merece provimento.

Destarte, não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo 
capaz  de  alterar  o  convencimento  já  manifestado  quando  da  decisão 
recorrida,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  INTERNO,  mantendo 
incólume a decisão agravada.

É como voto.
Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 

Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida,  Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 31 de julho de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator

__________________________________________________________________ 
Agravo Interno nº 0022512-96.2013.815.0011                                                                 6


