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INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT E §1º, DO CPC.

“O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito
fundamental,  podendo  o  requerente  pleiteá-los  de
qualquer  um  dos  entes  federativos,  desde  que
demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de
custeá-los com recursos próprios.”1

“O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode
determinar que a Administração Pública adote medidas
concretas,  assecuratórias  de  direitos
constitucionalmente  reconhecidos  como  essenciais,
como é o caso da saúde, dever do Estado, sem que
isso configure violação do princípio da separação dos
poderes.”2

A Teoria  da  reserva  do possível resta  inaplicável  se
confrontada com a necessidade de garantir o mínimo
existencial do cidadão, entendido como as condições
de  vida  essenciais  e imprescindíveis  para  uma
existência humana digna. 

O fato de a substância medicamentosa não constar da
listagem  de  Medicamentos  Excepcionais  elaborada
pelo Ministério da Saúde, não é motivo suficiente para
deixar de fornecê-la, especialmente se o Ente Público
não faz uso da faculdade de substituição do fármaco
por  outro  equivalente  com  idêntico  princípio  ativo
(genérico).

Aplica-se  o  artigo  20,  §  4º,  do  CPC,  entre  outras
hipóteses, nas causas em que for vencida a Fazenda
Pública, devendo ser feita a fixação da verba honorária
conforme  a apreciação equitativa do juiz, observadas
as alíneas do  § 3º do mesmo artigo.

Vistos, etc.

Cuida-se de Remessa Necessária, Apelação Cível e Recurso
Adesivo interpostos, respectivamente, pelo Estado da Paraíba e por Antônio
Fernandes da Silva,  contra a sentença (fls.  143/147) proferida pelo  Juízo de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela promovida por Antônio
Fernandes da Silva em face do Estado da Paraíba, julgou procedente o pedido
autoral  para,  confirmando  a  decisão  liminar, determinar  ao  promovido  o
fornecimento do medicamento Victrelis (Bocepravir) 200mg, 360 comprimidos
ao mês, até o término do tratamento. 

Irresignado, o Estado da Paraíba apelou (fls.151/166) e arguiu
a preliminar  de ilegitimidade  passiva  ad  causam.  No  mérito,  levantou as

1RE 607381 AgR,  Relator(a):   Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em 31/05/2011,  DJe-116
DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011
2RE 762.242-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2013.



seguintes teses:  a) ausência do medicamento pleiteado na lista constante da
Portaria do Ministério da Saúde;  b) violação ao princípio da independência e
harmonia entre os Poderes; c) vedação da realização de despesa que exceda
o crédito orçamentário anual. 

A título de prequestionamento, suscitou a manifestação  desta
Corte sobre os arts. 198, I; 30, VII; 37, caput; e 2º, todos da CF/88; arts. 7, IX,
a, e XIII; 16, 17  e  18, I,  todos da Lei nº. 8.080/90 e art. 3º do CPC.  Por fim,
pugnou pela reforma do julgado.

Contrarrazões ofertadas pelo autor, às fls. 175/183, requerendo
o desprovimento do apelo.

O autor, por sua vez, manejou recurso adesivo  (fls. 180/183),
no qual requer a  condenação o réu ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

Contrarrazões  recursais  não  apresentadas  pelo  Estado  da
Paraíba, consoante certidão de fl. 187. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fl.194/203).

É o relatório.

Decido.

No  caso  em  deslinde,  ainda  que  a  sentença  tenha  feito
expressa menção a não sujeição da matéria ao reexame por esta instância
revisora, por entender que o caso é de condenação certa e não excedente a 60
(sessenta) salários mínimos, com base no §2º do art. 475 do CPC3, é imperioso
mencionar  que  a  obrigação  do  fornecimento  do  medicamento  é  de  uso
contínuo  e  por  tempo  indeterminado,  só  existindo  a  possibilidade  de
interrupção  advinda  de nova  determinação  médica,  não  havendo  como
precisar, neste momento, a duração do tratamento, bem como o valor atribuído
à condenação para a satisfação integral do comando sentencial.

Por tais considerações, aciono o dispositivo constante no §1º,
in  fine do  art.  475  do  CPC4 para  apreciar  a  matéria  também em sede  de
remessa  necessária,  conferindo  eficácia  ao  provimento  jurisdicional  de
primeira instância em face da Fazenda Pública.   

I – Da Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba

I.I – Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva ad causam

3Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)
I  -  proferida  contra  a  União,  o  Estado,  o  Distrito  Federal,  o  Município,  e  as  respectivas  autarquias
fundações de direito público; (…)
§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de
valor  certo  não  excedente  a  60 (sessenta)  salários  mínimos,  bem como no  caso  de  procedência  dos
embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor
4Art. 475 – (…) § 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los. 



De início, não merece prosperar a questão preliminar aduzida
pelo Estado da Paraíba, consistente na sua ilegitimidade passiva para figurar
na presente ação.

Sustenta que o Município de Campina Grande deveria suportar
os efeitos do ajuizamento desta demanda face da descentralização do serviço
de assistência médica e, via de consequência, estaria o Estado da Paraíba
isento da obrigação de fornecer a droga almejada.

Na verdade, tem-se que a obrigação de suportar com o ônus
do  fornecimento  de  medicação  aos  menos  favorecidos  é  solidária  entre  a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, podendo figurar no polo
passivo da lide quaisquer deles.

Com  efeito,  nessa  linha  de  pensamento,  é  valido  trazer  à
colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.  DIREITO  À  SAÚDE  (ART.  196,  CF).
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
SOLIDARIEDADE  PASSIVA  ENTRE  OS  ENTES
FEDERATIVOS.  CHAMAMENTO  AO  PROCESSO.
DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL.
MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo
196 da CF impõe o dever  estatal  de  implementação das
políticas  públicas,  no  sentido  de  conferir  efetividade  ao
acesso da população à redução dos riscos de doenças e às
medidas  necessárias  para  proteção  e  recuperação  dos
cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços
médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além
da implementação de políticas públicas preventivas, mercê
de  os  entes  federativos  garantirem  recursos  em  seus
orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II,
e 198,  § 1º,  da CF).  3.  O recebimento de medicamentos
pelo  Estado é direito  fundamental,  podendo o requerente
pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que
demonstrada  sua  necessidade  e  a  impossibilidade  de
custeá-los  com recursos próprios.  Isto  por  que,  uma vez
satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar
no  espírito  de  solidariedade  para  conferir  efetividade  ao
direito  garantido  pela  Constituição,  e  não  criar  entraves
jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional.  4.
In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado
de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória
que  não  traz  nenhuma  utilidade  ao  processo,  além  de
atrasar  a  resolução  do  feito,  revelando-se  meio
inconstitucional  para  evitar  o  acesso  aos  remédios
necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida.
5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido.
(RE  607381  AgR,  Relator(a):   Min.  LUIZ  FUX,  Primeira
Turma,  julgado  em  31/05/2011,  DJe-116  DIVULG  16-06-
2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209
RTJ VOL-00218- PP-00589)



DIREITO  CONSTITUCIONAL.  SAÚDE.  FORNECIMENTO
DE  MEDICAMENTO.  SOLIDARIEDADE  DOS  ENTES
FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO
PUBLICADO  EM  07.5.2009.  A jurisprudência  desta  corte
firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes
federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo
estado,  podendo o  requerente pleiteá-los de qualquer  um
deles.  União,  estados,  Distrito  Federal  ou  municípios.(...)
(STF; RE-AgR 630.932; RJ; Primeira Turma; Relª Minª Rosa
Weber; Julg. 07/05/2009; DJE 24/09/2014; Pág. 25)

No  mesmo  sentido,  colhe-se  o  posicionamento  do  Superior
Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Qualquer um dos entes federativos. União, estados,
Distrito Federal e municípios. Tem legitimidade ad causam
para  figurar  no  polo  passivo  de  ação  visando  garantir  o
acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo
regimental  improvido.  (STJ; AgRg-AREsp 609.204;  Proc.
2014/0288548-9;  CE;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.
Humberto Martins; DJE 19/12/2014) 

“(...)3.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  reiterados
precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema
Único de Saúde. SUS é de responsabilidade solidária dos
entes  federados,  de  forma  que  qualquer  deles  possui
legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento
de saúde. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-AREsp 201.746;  Proc.  2012/0143191-3; CE;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Sérgio  Kukina;  DJE
19/12/2014)

Outrossim,  a  organização e a descentralização das ações e
serviços públicos de saúde, prevista nos arts. 198, I, da CF/88 e no art. 7, XIII,
da Lei nº. 8.080/90, assim como a repartição de competências administrativas
disposta nos arts. 30, VII, da CF/88 e arts. 16, 17 e 18, I, da Lei nº. 8.080/90,
não eximem os entes federativos de assumirem, em sendo acionados, quer
administrativa ou judicialmente, o dever constitucional de prestação positiva
diante do direito fundamental à saúde.

Tampouco se pode dizer que o princípio insculpido no art. 7º,
IX,  a,  da  Lei  nº.  8.080/90  (descentralização  político-administrativa),  tem  o
condão de afastar o princípio matriz da dignidade da pessoa humana, devendo
esse último prevalecer diante da colisão, seja porque tem viés constitucional
(art.  1º,  III,  da  CF/88) e  internacional  (art.  1º  da  Declaração  Universal  de
Direitos Humanos,  art.  11º  da  Convenção Americana de Direitos Humanos,
entre outros instrumentos internacionais de Direitos Humanos), seja porque a
máquina  administrativa  está  posta  para  servir  o  cidadão  em  suas
necessidades básicas quando esse se encontre em evidente risco social.

Em verdade, ao tornar tais prestações positivas concretas, os
entes federativos resguardam a força normativa da Constituição e viabilizam a
aplicação imediata (art. 5º,  § 1º, CF/88) da norma jurídica fundamental contida
em seus arts. 6º, caput, e 196.



É possível afirmar que, em última análise, a procedência dos
pedidos nas demandas relativas à saúde, quando há a necessidade médica e
a  hipossuficiência  econômico-financeira  do  paciente,  ao  contrário  do  que
afirma o apelante, prima pelo princípio da eficiência, trazido expressamente ao
texto constitucional (art. 37,  caput) pela EC nº. 19/98,  uma vez que supre as
deficiências  das  políticas  públicas  já  existentes  na  área,  sem  que  isso
consubstancie qualquer violação ao art. 2º da CF/88. 

Dessa  forma,  amplamente demonstrada a  legitimidade  do
Estado da Paraíba para ocupar o polo passivo desta ação, rejeito a aludida
preliminar.

II – Do mérito:

O Estado da Paraíba levantou as seguintes teses meritórias:  a)
ausência do medicamento pleiteado na lista constante da Portaria do Ministério
da  Saúde;  b) violação  ao  princípio  da  independência  e  harmonia  entre  os
Poderes;  c) vedação  da  realização  de  despesa  que  exceda  o  crédito
orçamentário anual.

Extrai-se dos autos que o autor é portador de hepatite crônica
tipo  C,  necessitando  de  retratamento  com  o  medicamento  Victrelis
(Boceprevir), por não ter apresentado resposta favorável ao uso do Ribavirina e
Pegasys (Peg Inteferon), conforme documentos de fls. 23/42. 

Trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar todo
o alegado, mostrando a sua real necessidade de uso do medicamento Victrelis
(Boceprevir) – 200mg -  4 comprimidos de 8/8 horas (fl. 23), tendo o magistrado
acolhido o pleito por entender ser devido o fornecimento desse medicamento
ao paciente, ficando tal encargo atribuído ao Estado da Paraíba

Além do mais, o postulado requerido encontra respaldo, ante o
que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

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 8.080/905 dispõe:

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  ou  tratamento  médico  necessários  ao  abrandamento  das
moléstias sofridas pelos cidadãos hipossuficientes. Veja-se:

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  PESSOA  CARENTE  DE  RECURSOS
FINANCEIROS.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTES FEDERATIVOS. REJEIÇÃO. - O Estado a que se
refere o artigo 196 da Constituição da República é gênero,
dos  quais  são espécies  a  União,  os  Estados-membros,  o
Distrito Federal e os Municípios, sendo a responsabilidade
constitucional  solidária  de cada um destes pela saúde da
população. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE ANALISAR O
QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE E A POSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO  DO  TRATAMENTO  INDICADO  POR
OUTRO  DISPONIBILIZADO  PELO  ESTADO  OU  MENOS
ONEROSO. REJEIÇÃO. - Com relação à possibilidade de o
Estado  analisar  o  paciente,  entendo  desnecessária  tal
pretensão, uma vez que o conjunto probatório nos autos é
suficiente para atestar que a parte é portadora da moléstia
descrita  na  exordial.  -  É  temerária  a  substituição  de
procedimento cirúrgico por outro tratamento disponibilizado
pelo Estado, uma vez que, neste momento processual, não
há prova de que o tratamento tenha a mesma eficácia da
intervenção  cirúrgica  prescrita  pelo  médico  que  assiste  o
paciente/apelado.  RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DIREITO  À  SAÚDE.
OBRIGAÇÃO  DO  PODER  PÚBLICO  DE  CUSTEAR
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PESSOA CARENTE DE
RECURSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA
DO  ART.  557  DO  CPC  E  DA  SÚMULA  253  DO  STJ.
SEGUIMENTO NEGADO.(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00889958920128152001,  -  Não  possui  -,
Relator DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA
, j. em 18-12-2014) 

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
INCONFORMISMO.  SUBLEVAÇÕES.  ILEGITIMIDADE

5 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.



PASSIVA AD CAUSAM.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS  ENTES  DA  FEDERAÇÃO,  EM  RELAÇÃO  À
MANUTENÇÃO  DA  SAÚDE  PÚBLICA.  REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO NO ROL DO MINISTÉRIO
DA  SAÚDE.  IRRELEVÂNCIA.  NECESSIDADE  DE
GARANTIA DO  MÍNIMO  EXISTENCIAL.  INOCORRÊNCIA
DE OFENSA À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL.
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  INDEPENDÊNCIA  E
HARMONIA  ENTER  OS  PODERES.  INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.
GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 196, DO TEXTO MAIOR. DIREITO DE RECEBER
A TERAPIA RECEITADA PELO MÉDICO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO  AOS
RECURSOS.  -  Diante  da  solidariedade  estampada  na
Constituição da República Federativa do Brasil, incumbe aos
Municípios,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  à  União  a
obrigação de zelar pelas condições de saúde da população,
sobretudo, das pessoas mais carentes. - Prováveis questões
de  ordem  interna  da  Administração  Pública,  que  dizem
respeito à lista de medicamentos-cirurgias ou a cláusula da
reserva  do  possível,  não  podem  servir  de  empecilho  ao
direito do cidadão enfermo, uma vez que estamos tratando
de  saúde,  cuja  responsabilidade  dos  entes  políticos  está
constitucionalmente  fixada.  -  Direito  emanado diretamente
de  norma  constitucional  autoaplic  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00168609820138150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em
19-11-2014) 

Confira-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.

Logo, sendo obrigação do Estado (União, Estados, Municípios
e  Distrito  Federal,  solidariamente),  garantir  à  saúde  de  todos  e,  restando
satisfatoriamente comprovado nos autos a indispensabilidade do tratamento,
conforme  orientação  médica,  é  incumbência  inafastável  do  ente  público



fornecê-lo. 

Por  outro  lado,  o  fato  de  a  substância  medicamentosa  não
constar da listagem de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde,
não é motivo suficiente para deixar de fornecê-la. 

Vale  citar  que,  ao  Estado  promovido  foi  facultado  o
fornecimento de equivalente ao medicamento  “com o mesmo princípio ativo
genérico” (fl.  80/81),  havendo  silêncio  quanto  ao  cumprimento  da  decisão
liminar,  o  que  ocasionou  o  bloqueio  on  line  do  valor  correspondente  ao
fármaco. (fls. 126/127 e 140/141).

Ademais,  sendo  a  saúde  um  direito  fundamental  do  ser
humano,  deve  o  Estado  prover  as  condições  indispensáveis  ao  seu  pleno
exercício,  não  podendo  ficar  o  fornecimento  de  medicamentos  aos  mais
necessitados  restrito  aos que  estejam figurando  em  uma  simples  Portaria
Ministerial.

No  que  pertine à assertiva  de  violação  ao princípio  da
independência  e  harmonia  entre  os  poderes  (art.  2º  da  CF/88),  como  já
explicitado alhures, não merece guarida.

Nesse sentido, confira-se julgado do STF sobre o tema:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo.
Direito à saúde. Dever do Estado. Violação do princípio da
separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O
Poder  Judiciário,  em  situações  excepcionais,  pode
determinar  que  a  Administração  Pública  adote  medidas
concretas,  assecuratórias  de  direitos  constitucionalmente
reconhecidos como essenciais,  como é o caso da saúde,
dever  do  Estado,  sem  que  isso  configure  violação  do
princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental
não provido.  (RE 762.242-AgR,  Primeira Turma, Rel.  Min.
DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2013)

O pronunciamento do Poder Judiciário ao compelir o Estado a
arcar  com  os  custos  de  tratamento  médico  (fornecimento  de  fármacos  ou
realização  de  procedimentos  cirúrgicos) não  enseja  qualquer violação  ao
princípio da separação dos poderes, pois não há uma tentativa de imiscuir-se
no mérito administrativo.

Em  situação  dessa  natureza,  o  Poder  Judiciário  apenas
descortina, com base  na Constituição da República, a efetivação dos direitos
fundamentais constitucionalmente garantidos,  em especial o direito à saúde e
ao mínimo existencial. 

Tais  decisões,  portanto, não  enfraquecem  ou  violam a
harmonia e a independência entre os Poderes.

O outro fundamento  apresentado pelo recorrente, alegando  a
impossibilidade  de realizar  despesa  excedente  do  crédito  orçamentário,  cai
totalmente  por  terra,  na  medida  em que  sequer  demonstrou  objetivamente
qualquer fragilidade nos cofres públicos, tampouco que o tratamento do autor



desestabilizaria as  suas  finanças,  encaixando-se  na tese  da  reserva  do
possível”6,. 

De todo modo, tal teoria resta inaplicável se confrontada com a
necessidade de garantir o mínimo existencial do cidadão, entendido como as
condições de vida  essenciais e imprescindíveis para uma existência humana
digna.  In casu,  o fornecimento do medicamento é a prestação material  pela
qual se garantirá ao autor uma existência digna. 

O STF não destoa do entendimento aqui exarado. Veja-se:

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO  (LEI  Nº
12.322/2010)  –  MANUTENÇÃO  DE  REDE  DE
ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE  –  DEVER  ESTATAL  RESULTANTE  DE
NORMA  CONSTITUCIONAL  –  CONFIGURAÇÃO,  NO
CASO,  DE  TÍPICA  HIPÓTESE  DE  OMISSÃO
INCONSTITUCIONAL  IMPUTÁVEL  AO  MUNICÍPIO  –
DESRESPEITO  À  CONSTITUIÇÃO  PROVOCADO  POR
INÉRCIA  ESTATAL  (RTJ  183/818-819)  –
COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE
DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796)
–  A  QUESTÃO  DA  RESERVA  DO  POSSÍVEL:
RECONHECIMENTO  DE  SUA  INAPLICABILIDADE,
SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER
COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O
MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO
PODER  JUDICIÁRIO  NA  IMPLEMENTAÇÃO  DE
POLÍTICAS  PÚBLICAS  INSTITUÍDAS  PELA
CONSTITUIÇÃO  E  NÃO  EFETIVADAS  PELO  PODER
PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA
PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS:
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA  INVOCAÇÃO  PARA
LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES
ESTATAIS  DE  PRESTAÇÃO  CONSTITUCIONALMENTE
IMPOSTOS  AO  PODER  PÚBLICO  –  A  TEORIA  DA
“RESTRIÇÃO  DAS  RESTRIÇÕES”  (OU  DA “LIMITAÇÃO
DAS  LIMITAÇÕES”)  –  CARÁTER  COGENTE  E
VINCULANTE  DAS  NORMAS  CONSTITUCIONAIS,
INCLUSIVE  DAQUELAS  DE  CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO,  QUE  VEICULAM  DIRETRIZES  DE
POLÍTICAS  PÚBLICAS,  ESPECIALMENTE  NA ÁREA DA
SAÚDE (CF,  ARTS.  6º,  196  E  197)  –  A QUESTÃO DAS
“ESCOLHAS  TRÁGICAS”  –  A  COLMATAÇÃO  DE
OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE
INSTITUCIONAL  FUNDADA  EM  COMPORTAMENTO
AFIRMATIVO  DOS  JUÍZES  E  TRIBUNAIS  E  DE  QUE
RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO  JURISPRUDENCIAL
DO  DIREITO  –  CONTROLE  JURISDICIONAL  DE
LEGITIMIDADE  DA  OMISSÃO  DO  PODER  PÚBLICO:
ATIVIDADE  DE  FISCALIZAÇÃO  JUDICIAL  QUE  SE
JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO
DE  RETROCESSO  SOCIAL,  PROTEÇÃO  AO  MÍNIMO

6 A teoria  da  reserva  do  possível  é aquela  que  condiciona  a  implementação  dos  direitos  sociais  à
suficiência  de  recursos  por  parte  do  Estado.  A satisfação  desses  direitos  ficaria,  portanto,  sob  essa
vertente, a depender da existência de condições econômicas que permitam sua atendibilidade.



EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE
E  PROIBIÇÃO  DE  EXCESSO)  –  DOUTRINA  –
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
TEMA DE  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS
DELINEADAS  NA CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA (RTJ
174/687  –  RTJ  175/1212-1213  –  RTJ  199/1219-1220)  –
EXISTÊNCIA,  NO  CASO  EM  EXAME,  DE  RELEVANTE
INTERESSE  SOCIAL  –  RECURSO  DE  AGRAVO
IMPROVIDO.(ARE 745745  AgR,  Relator(a):   Min.  CELSO
DE  MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  02/12/2014,
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-250  DIVULG  18-12-2014
PUBLIC 19-12-2014)

I – Do recurso adesivo interposto pelo autor:

 
O autor, por sua vez, manejou recurso adesivo  (fls. 180/183),

no qual requer a condenação o réu ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

Verifica-se que, de fato, a sentença deixou de fixar o valor da
verba honorária sucumbencial.

Sobre a disciplina dos recursos adesivos, cabe ressaltar que “É
cabível o manejo do recurso adesivo para concessão e majoração da verba de
honorários  de  advogado,  conforme  pacífica  jurisprudência  do  STJ.  Na
apelação, o  recurso  adesivo é amplo, não ficando limitado pelo alcance do
recurso  principal.”  (TJRS;  EDcl  0486297-47.2014.8.21.7000;  Palmeira  das
Missões;  Nona  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Miguel  Ângelo  da  Silva;  Julg.
04/02/2015; DJERS 13/02/2015) 

Assim,  passo à fixação dos honorários advocatícios, a serem
pagos pelo vencido (promovido), tendo em vista o desprovimento da apelação
cível julgada conjuntamente nesta oportunidade.

Em demandas contra a Fazenda Pública, à fixação verba deve-
se aplicar o § 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  ou  sobre  o  valor  da
causa/condenação. 

 Exarado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-
C),  eis o julgado paradigma na matéria:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º  08/2008.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  DECLARAÇÃO  DO  DIREITO  À
COMPENSAÇÃO  DO  INDÉBITO  TRIBUTÁRIO.
HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. CRITÉRIO
DE EQUIDADE.
1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não
está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo
ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à
condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo
um valor fixo, segundo o critério de equidade.
2.  Nas  demandas  de  cunho  declaratório,  até  por  inexistir
condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo,
os honorários devem ser fixados com referência no valor da
causa ou em montante fixo.
3. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público e da
Primeira Seção.
4. Tratando-se de ação ordinária promovida pelo contribuinte
para  obter  a  declaração  judicial  de  seu  direito  à
compensação  tributária  segundo  os  critérios  definidos  na
sentença – não havendo condenação em valor certo, já que
o procedimento deverá ser  efetivado perante a autoridade
administrativa e sob os seus cuidados –, devem ser fixados
os honorários de acordo com a apreciação equitativa do juiz,
não  se  impondo  a  adoção  do  valor  da  causa  ou  da
condenação,  seja  porque  a  Fazenda  Pública  foi  vencida,
seja  porque  a  demanda  ostenta  feição  nitidamente
declaratória.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
do art.543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp  1155125/MG,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  10/03/2010,  DJe
06/04/2010)

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 à complexidade da causa, não há maior
dificuldade nos debates jurídicos ora travados, ante a notória pacificação dos
temas no âmbito dos Tribunais Superiores e também neste Tribunal Estadual. 

Pode-se dizer, ainda, no que tange ao tempo exigido para o
deslinde da causa, que, apesar da demora do trâmite processual desde a sua
distribuição,  a  realização  de  pedido  liminar,  deferido  com  brevidade,
resguardou o direito do autor.

Noutro giro,  quanto ao trabalho realizado pelo advogado do
autor, vê-se que houve plena defesa,  rebatendo-se as questões trazidas pelo
promovido, tanto durante a fase instrutória quanto no decorrer da fase recursal.

Ponderados  os  elementos  acima  em  cotejo  com  as
circunstâncias dos autos, considero que os honorários advocatícios devem ser
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL E À
REMESSA NECESSÁRIA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
para fixar a verba honorária sucumbencial no montante de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da sentença, com
espeque no  art.  557,  caput7,  e  §1º, do  CPC,  fazendo  prescindir  de  sua
apreciação pelo órgão colegiado.

P.I.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
G/06                                                                         Relatora    

7 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.


