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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  À  MENOR
IMPÚBERE  PORTADOR  DE  ALERGIA.  LEITE
PREGOMIN  PEPTI.   ALEGAÇÃO  DE  CARÊNCIA
DE  AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR
PRECÁRIA.  NECESSIDADE  DE  CONFIRMAÇÃO
PELA  SENTENÇA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PLEITO DE MINORAÇÃO.  NÃO
ACOLHIMENTO. ART. 20, §4º, DO CPC. FAZENDA
PÚBLICA  VENCIDA.  FIXAÇÃO  EM  VALOR
NOMINAL.  CRITÉRIOS  LEGAIS  OBSERVADOS.
ARBITRAMENTO  JUSTO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.

O deferimento da liminar e o seu cumprimento pelo
promovido, por si sós, não implicam perda do objeto
da demanda por ausência de interesse processual, já
que apenas na sentença houve a consolidação do
direito do autor, que, até então, estava revestido do
caráter  provisório  e  precário  inerente  aos
provimentos liminares.

Aplica-se  o  artigo  20,  §  4º,  do  CPC,  entre  outras
hipóteses, nas causas em que for vencida a Fazenda
Pública,   devendo  os  honorários  serem  fixados
conforme  a  apreciação  equitativa  do  juiz  e
observadas as alíneas do  § 3º do mesmo artigo.

Fixados em atenção à duração e à importância da
causa, bem como ao trabalho e ao zelo profissional



exigidos, impõe-se a manutenção do valor arbitrado
a título de honorários de advogado.

MÉRITO. PROVISÃO CONTÍNUA E GRATUITA DO
MEDICAMENTO.  DIREITO  À  VIDA  E  À  SAÚDE.
ÔNUS DO ESTADO. AMPARO CONSTITUCIONAL
E LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA E  RECURSO
VOLUNTÁRIO  EM  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTE
TRIBUNAL  E  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
ART.  557,  CAPUT,  CPC.  SÚMULA  253  DO STJ.
NEGADO SEGUIMENTO.

O  fornecimento  de  medicamentos  necessários  à
sobrevivência  dos  cidadãos  carentes  de  recursos
econômico-financeiros  é  dever  constitucional  do
Estado,  razão  pela  qual,  comprovando-se  a
indispensabilidade do uso de determinados fármacos
para  o  controle  e  abrandamento  de  enfermidade
grave,  é  de  se  manter  decisão  que  determinou  o
fornecimento do insumo.

É de se negar seguimento a recurso voluntário que
se  apresenta  manifestamente  contrário  à
jurisprudência  consolidada  deste  Tribunal  e  dos
Tribunais  Superiores,  aplicando-se o  artigo  557 do
CPC também a remessa necessária, como prevê a
Súmula 253 do STJ.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível
interposta  pelo  Município  de  João  Pessoa/PB,  buscando  a  reforma  da
sentença (fls. 71/74) prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda
Pública de João Pessoa, que julgou procedente a Ação de Obrigação de
Fazer ajuizada por Arthur Rodrigues Tomaz Brandão, representado por sua
genitora Raniele Rodrigues Tomaz Brandão, impondo ao promovido/apelante
o  fornecimento  do  leite  PREGOMIN  PEPTI,  pelo  tempo  e  quantidade
definidos pelo profissional médico que acompanha o tratamento.

Nas  razões  do  presente  recurso  (fls.  76/78),  o
município/apelante aduz que: 1) o fornecimento do insumo pretendido antes
da sentença importa perda do interesse processual, tendo em vista que o
pleito já foi atendido desde a decisão interlocutória que antecipou os efeitos
da tutela de mérito;  2) os honorários advocatícios foram fixados de maneira
excessiva, merecendo readequação para que não haja enriquecimento sem
causa.

Com essas considerações, requer o provimento do apelo, a
fim de que o feito seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo
267, VI, do CPC.

Nas  contrarrazões  de  fls.  82/84,  o  apelado  pugnou  pela
manutenção integral da sentença.



Às fls.  91/98, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso voluntário e da remessa necessária.

É o relatório.
Decido.

No caso em deslinde, a condenação se amolda às hipóteses
do art. 475 do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

CPC. Art.  475. Está sujeita  ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo  efeito  senão depois  de confirmada pelo
tribunal, a sentença: 

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município,  e  as  respectivas  autarquias  e  fundações  de
direito público; 

II  -  que  julgar  procedentes,  no  todo  ou  em  parte,  os
embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública
(art. 585, VI). [...]

Por tal razão, os autos serão apreciados não apenas em face
do recurso apelatório aviado pela Municipalidade, mas também por força da
remessa oficial. 

I – Da Apelação Cível interposta pelo Município de João
Pessoa:

Em suas razões recursais (fls.  76/78), o Município/apelante
aduz que: a) o fornecimento do insumo pretendido antes da sentença importa
perda do interesse processual, tendo em vista que o pleito já foi  atendido
desde a decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela de mérito; b)
os honorários advocatícios foram fixados de maneira excessiva, merecendo
readequação para que não haja enriquecimento sem causa.

I.I  -  Da  carência  de  ação  por  ausência  de  interesse
processual:

No que tange ao primeiro argumento, sabe-se que o interesse
processual  é  condição  da  ação  a  qual,  ausente,  acarreta  a  extinção  do
processo sem resolução de mérito,  conforme dicção do art.  267, caput  e
inciso VI, do CPC.

Segundo a doutrina de Nelson Nery Júnior, “Existe interesse
processual  quando a parte tem necessidade de ir  a juízo  para alcançar a
tutela pretendida e, ainda,  quando essa tutela jurisdicional  pode trazer-lhe
alguma utilidade do ponto de vista prático”1

No caso dos autos, foi deferida em sede de antecipação de
tutela,  a  obrigação  de  fazer  consistente  no  fornecimento  ao  autor  de  16
(dezesseis) latas de leite PREGOMIN PEPTI por mês até a conclusão do

1 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 13 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.



tratamento,  sob  pena  de  imposição  de  astreintes  e  apuração  de
responsabilidade penal e administrativa (fls. 24/27). 

A decisão liminar foi tornada definitiva pela sentença de fls.
71/74,  garantindo  ao  autor  o  fornecimento  do  insumo  “pelo  tempo  e  na
quantidade definidos pelo profissional médico que acompanha o tratamento”.

Diante disso, no meu sentir, o deferimento da liminar e o seu
cumprimento pelo promovido, por si sós, não implicam perda do objeto da
demanda por ausência de interesse processual, já que apenas na sentença
houve a consolidação do direito do autor, que, até então, estava revestido do
caráter provisório e precário inerente aos provimentos liminares.

A jurisprudência não destoa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.
MEDICAMENTO  FORNECIDO.  PERDA  DE  OBJETO.
HONORÁRIOS.  EXTINÇÃO  SEM  MÉRITO.
DESCABIMENTO. 1- Não há que se falar em ausência de
interesse processual no caso em que o fornecimento de
medicamentos para tratamento de AIDS só foi  realizado
por  força  da  decisão  liminar  proferida,  a  qual,  embora
satisfativa,  tem  natureza  provisória,  devendo  ser
confirmada através de sentença, para que possa continuar
a produzir seus efeitos de forma permanente. […] (TRF 2ª
R.;  AC  0021537-68.2009.4.02.5101;  RJ;  Oitava  Turma
Especializada;  Rel.  Des.  Fed.  Marcelo  Pereira  da Silva;
DEJF 22/01/2015; Pág. 454)

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LIMINAR  SATISFATIVA.
PERDA  DE  OBJETO.  INOCORRÊNCIA.  DIREITO  À
SAÚDE.  RESPONSABILIDADE  CONJUNTA  E
SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.
MEDICAMENTO.  PRETENSÃO  AO  RECEBIMENTO
GRATUITO  DE  DROGA  NÃO  DISPENSADA  PELO
PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
INEFICÁCIA DE FÁRMACO SIMILAR FORNECIDO PELO
SUS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SENTENÇA  REFORMADA.  1.  A  concessão  de  medida
liminar  satisfativa,  com o consequente fornecimento dos
medicamentos pleiteados durante o período necessário ao
tratamento da impetrante, não conduz à perda do objeto
da ação,  impondo-se o enfrentamento do mérito  para a
efetiva  prestação  jurisdicional.[...](TJMG;  APCV
1.0384.13.000155-3/001;  Relª  Desª  Áurea  Brasil;  Julg.
22/05/2014; DJEMG 30/05/2014)

Por tais razões, não merece acolhida a tese de ausência de
interesse processual levantada pelo Município apelante.

I.II – Da fixação dos honorários advocatícios:

Insurge-se o recorrente quanto à verba honorária, arbitrada
pela  sentença recorrida  no  valor  de  R$  1.000,00  (hum mil  reais),  sob  o
argumento de que foi  fixada de maneira excessiva diante da singeleza da



causa, merecendo, sob a ótica do apelante, readequação, para que não haja
enriquecimento sem causa.

No  caso  dos  autos,  resta  claro  que  a verba  honorária
comporta a aplicação do § 4º do art. 20 do CPC, abaixo transcrito: 

CPC. Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários
advocatícios. Esta verba honorária será devida, também,
nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
[…]

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por  cento  (10%)  e  o  máximo  de  vinte  por  cento  (20%)
sobre o valor da condenação, atendidos: 
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o lugar de prestação do serviço; 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

§  4o  Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante  apreciação  eqüitativa  do  juiz,  atendidas  as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Os honorários, portanto, devem ser fixados de acordo com a
apreciação  equitativa  do  juiz,  nos  termos  do  supracitado  §  4º,  devendo
observar os critérios acima expostos, de forma que o julgador deve analisar
o grau de zelo com que o causídico conduziu os interesses de seu cliente, a
complexidade da causa e o tempo despendido entre o seu início e término e,
por fim, o lugar de prestação do serviço.

Gize-se que a verba honorária, quando calculada com base
no § 4º do art. 20 do CPC, não precisa obedecer aos limites percentuais do §
3º  do  referido  artigo,  mas  apenas  atender  aos  mesmos  critérios  de
apreciação, podendo ser arbitrada em valor nominal.

Pois bem.

Quanto ao grau de zelo profissional, verifica-se que os atos
processuais  praticados  pelo  procurador  na  defesa  dos  interesses  do  seu
mandatário revestiram-se de técnica e tempestividade adequadas.

No tocante ao lugar da prestação do serviço advocatício, não
foi necessário deslocamento por parte do advogado, visto que a demanda foi
processada na mesma Comarca em que possui escritório, conforme consta
nos autos (fl.02). 

Quanto  à  natureza  e  complexidade  da  causa,  vê-se  que
houve  contestação  do  ora  apelante,  levantando  questões  rebatidas  pelo
advogado  do  apelado  em  sede  de  impugnação  à  contestação,  o  que
demandou a atuação do causídico e estendeu a duração do processo.



Dessa  forma,  o  tempo  exigido  para  a  causa  e  o  trabalho
realizado pelo advogado, o qual efetivamente contribuiu para a entrega do
bem  da  vida  pretendido,  ensejam  a  manutenção  da  verba  honorária
acertadamente atribuída pelo magistrado de piso.

Isso  posto,  considero  que  a  fixação  dos  honorários  na
instância  inferior  deve  ser  mantida,  porque  restaram  atendidos  todos  os
critérios legais e jurisprudenciais atinentes à retribuição pecuniária pelo labor
do patrono do apelado. 

Impõe-se,  assim,  a  manutenção  da  sentença  no  que  diz
respeito aos honorários advocatícios a serem suportados pelo apelante.

   
II – Da Remessa Necessária:

Tem-se que o autor é portador de Alergia com intolerância
total à proteína do leite de vaca e de soja e seus derivados, carecendo, em
vista  dessa  circunstância,  do  leite  PREGOMIN  PEPTI,  conforme  laudo
médico à fl. 20 dos autos.

Sendo  obrigação  do  Estado,  podendo  ser  concretamente
exigida  de  qualquer  dos  entes  federativos, garantir  à  saúde  de  todos  e,
restando satisfatoriamente  comprovado nos autos  a  indispensabilidade do
medicamento,  conforme  receituário  médico,  é  incumbência  inafastável  do
ente público fornecê-lo. 

O pleito  requerido  encontra  respaldo constitucional,  ante  o
que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal, in verbis:

CF. 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 doenças e de outros agravos
e ao acesso universal  e  igualitário  às  ações e  serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.

Na mesma linha, também estatui a Constituição Estadual da
Paraíba:

CE/PB. Art. 2º São objetivos prioritários do Estado: […]

VII  -  garantia  da  educação,  do  ensino,  da  saúde  e  da
assistência  à  maternidade  e  à  infância,  à  velhice,  à
habitação, ao transporte, ao lazer e à alimentação;

CE/PB.  Art.  196  A saúde é direito de todos e dever do
Estado,  garantido  mediante  política  social,  econômica e
ambiental,  visando à  redução do risco de doença e  ao
acesso  igualitário  e  universal  aos  serviços  de  sua
proteção e recuperação.

Outrossim, a Lei nº 8.080/902 dispõe:

2 Lei 8.080/90 -  Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.



Art. 2º. Saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício.[...] 

Art.6º.  Estão  incluídas  ainda  no  campo  de  atuação  do
Sistema Único de Saúde (SUS):

I- a execução de ações:[...]

d)  de  assistência  terapêutica  integral,  inclusive
farmacêutica;[...]

Em  casos  similares  ao  presente,  este  Tribunal  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  é  dever  do  Estado  o  fornecimento  de
medicamentos necessários ao abrandamento das moléstias sofridas pelos
cidadãos hipossuficientes. Veja-se:

AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITE. CONCESSÃO
DO  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
IRRESIGNAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ACOLHIMENTO.  PRESENÇA  DOS  PRESSUPOSTOS
PREVISTOS  NO  ART.  273  DO  CPC.  MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
(TJPB  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20127615020148150000,  Relator  DES  LEANDRO  DOS
SANTOS, j. em 06-11-2014)

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
FORNECIMENTO  GRATUITO  DE  MEDICAMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL. PESSOA PORTADORA DE
ALERGIA  A  PROTEÍNA  DO  LEITE  DE  VACA  E  SEM
CONDIÇÃO  FINANCEIRA  DE  ARCAR  COM  TAL
DESPESA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO
DE  ASSISTIR  AOS  NECESSITADOS.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.  -  Comprovado  que  a  autora  não  tem
condições  financeiras  de  arcar  com  a  compra  de
medicação indispensável à sua saúde e à continuidade do
tratamento  a  que se submete,  é  dever  do Estado e  do
Município de Arara/PB de arcar com tal ônus, aplicando-
se, por analogia, a regra dos artigos 6º, 23, inciso II, e 196,
todos da Constituição Federal. - Recurso a que se nega
seguimento com arrimo no art. 557 do CPC e Súmula 253
do  STJ.  (TJPB.ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000561920118150951,  Relator  DESA  MARIA  DAS
NEVES DO EGITO D FERREIRA. j. em 26-09-2014)

PRELIMINAR  DE  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.  SENTENÇA  GENÉRICA  NÃO
VERIFICADA.  AFASTAMENTO  DA  QUESTÃO
PREAMBULAR. - Inexiste sentença genérica quando o juiz
ratifica  os  termos  da  decisão  antecipatória  antes
concedida  e,  na  fundamentação  do  referido  decisório,
consta  o  nutriente  que  deve  ser  fornecido  pelo  Estado.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
ESTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E
DO  MUNICÍPIO  DE  PICUÍ.  SERVIÇO  DE  SAÚDE.



DIREITO  FUNDAMENTAL.  OBRIGAÇÃO  SOLIDÁRIA.
IMPOSIÇÃO  CONSTITUCIONAL  A  TODOS OS ENTES
FEDERATIVOS. DEVER DO ENTE ESTATAL. REJEIÇÃO
DA QUESTÃO PRÉVIA. As ações e serviços públicos de
saúde competem,  de forma solidária,  à  União,  Estados,
Distrito Federal e Municípios. Logo, não há que se falar em
ilegitimidade passiva da Unidade da Federação que, por
força do art. 196, da Constituição Federal, tem o dever de
zelar  pela saúde pública  mediante ações de proteção e
recuperação. Tratando-se de responsabilidade solidária, a
parte  necessitada  não  é  obrigada  a  dirigir  seu  pleito  a
todos os entes da federação, podendo direcioná-lo àquele
que  lhe  convier.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  CRIANÇA  COM  ALERGIA  ALIMENTAR.
FORNECIMENTO DO LEITE DENOMINADO PREGOMIN
PEPTI.  DIREITO  À  SAÚDE.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DE  TODOS.   (TJPB
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007704520128150271,  Relator  DES  JOSE  RICARDO
PORTO, j. em 13-11-2014)

No  mesmo  sentido  posicionam-se,  também,  os  Tribunais
Superiores:

RECURSO  ESPECIAL.  FAZENDA  PÚBLICA-
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS  -  CRIANÇA  -
LEITE  ESPECIAL  COM  PRESCRIÇÃO  MÉDICA  -
BLOQUEIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  -  CABIMENTO-
ART. 461, § 5º DO CPC - PRECEDENTES.
[;;;]
3. A negativa de fornecimento de um medicamento de uso
imprescindível  ou,  no  caso,  de  leite  especial  de  que  a
criança  necessita,  cuja  ausência  gera  risco  à  vida  ou
grave risco à saúde, é ato que, per si, viola a Constituição
Federal,  pois  vida  e  a  saúde  são  bens  jurídicos
constitucionalmente tutelados em primeiro plano.
4.  A  decisão  que  determina  o  fornecimento  de
medicamento não está sujeita ao mérito administrativo, ou
seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos
públicos, mas de verdadeira observância da legalidade.
5.  O  bloqueio  da  conta  bancária  da  Fazenda  Pública
possui  características  semelhantes  ao  seqüestro  e
encontra respaldo no art. 461, § 5º, do CPC, pois trata-se
não de norma taxativa, mas exemplificativa, autorizando o
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a determinar as
medidas  assecuratórias  para  o  cumprimento  da  tutela
específica. Precedentes da Primeira Seção.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp 900.487/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  13/02/2007,  DJ
28/02/2007, p. 222)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
ESTATUTO  DO  IDOSO.  PRESUNÇÃO  ESPECIAL  E
ABSOLUTA.  FIXAÇÃO  DE  ASTREINTES.
POSSIBILIDADE.
[...]



2.  O  STJ  admite  as  medidas  de  multa  e  bloqueio  de
valores, previstas pelo art. 461 do CPC, com o propósito
de  garantir  o  fornecimento  de  medicamento  à  pessoa
necessitada, quando há risco de grave comprometimento
da saúde do demandante.
3. Extrai-se do acórdão objurgado (fl. 167/STJ) que houve
demonstração, in casu, da real e premente necessidade
do  recorrido  ao  medicamento,  ressaltando-se  que  o
Sodalício a quo foi criterioso ao afirmar que o Município
não afastou nem logrou desconstituir a prescrição médica
específica, o que ratifica a imprescindibilidade do remédio
prescrito.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1487886/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe 03/02/2015)

Veja-se trecho da ementa da decisão monocrática proferida
pelo Ministro Celso de Mello, no RE 271.286:

“O  direito  à  saúde  -  além  de  qualificar-se  como  direito
fundamental que assiste a todas as pessoas - representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional
de  sua  atuação  no  plano  da  organização  federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da
saúde da população,  sob pena de incidir,  ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
O  direito  público  subjetivo  à  saúde  traduz  bem  jurídico
constitucionalmente  tutelado,  por  cuja  integridade  deve
velar, de maneira responsável,  o Poder Público (federal,
estadual  ou  municipal),  a  quem  incumbe  formular  e
implementar – políticas sociais e econômicas que visem a
garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no
art. 196 da Constituição da República.”

Ainda:  ARE  744.170-AgR,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio;  e  AI
824.946-ED, Rel. Min. Dias Toffoli.

Nessa esteira, é de se registrar que sendo a saúde um direito
fundamental  do  ser  humano,  deve  o  Estado  prover  as  condições
indispensáveis ao seu pleno exercício, ressaltando a possibilidade de o ente
público substituir as drogas postuladas por outras de menor custo, desde que
possuam  o  mesmo  princípio  ativo,  bem  como  idêntica  eficácia  para  o
tratamento.

Registre-se que, estando a remessa necessária e o recurso
voluntário em confronto com jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal
e dos Tribunais Superiores, sequer é necessário o seu exame pelo órgão
colegiado,  devendo  ser-lhes  negado  seguimento  monocraticamente,  nos
termos do art. 557, caput, CPC e da Súmula 253 do STJ:

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.

Súmula 253/STJ. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator
a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Face  ao  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  apelo  e  à
remessa necessária, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, o que
faço monocraticamente, com fulcro no art. 557, caput, CPC e Súmula 253 do
STJ, por estarem em confronto com jurisprudência dominante deste Egrégio
Tribunal e dos Tribunais Superiores.

 
P.I.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
G/06                                                                         Relatora


