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REMESSA NECESSÁRIA  – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA -
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  – ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL - EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL –
ONYX -  CONDENAÇÃO  DO  ESTADO  NO
FORNECIMENTO  DE  DUAS  AMPOLAS  –  R$  10.000,00
(DEZ MIL REAIS) - VALOR CERTO  NÃO EXCEDENTE A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 475, §2º DO CPC
–  NÃO  CONHECIMENTO  DA  REMESSA- ART.  557,
CAPUT DO CPC. SÚMULA 253 DO STJ.  NEGATIVA DE
SEGUIMENTO DA REMESSA.

Dispõe o  §2º do art.  475 do CPC que:  “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.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária oriunda  do  Juízo  Único  da
Comarca  de  Serraria que,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c
Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por José do Ramo Guedes em face
do  Estado da Paraíba,  julgou procedente a pretensão inicial para condenar o
promovido ao fornecimento do medicamento “Onyx” (duas ampolas) ou outros
constantes com princípio ativo ou destinação terapêutica idêntica para que o
paciente pudesse se submeter a embolização cerebral,  conforme prescrição
médica.

À fl. 60 - v,  certificação da ausência da interposição de recurso.
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Os autos subiram a esta Corte em sede Remessa Necessária por
força do art. 475, I do CPC. 

Às  fls.  69/70,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  não
conhecimento da  remessa  necessária,  ante  a  condenação  certa  inferior  ao
montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

É o relatório.
Decido.

De  plano,  verifico  que  a  Remessa  Necessária  não  deve  ser
conhecida  por  violação  ao  disposto  no  §2º  do  art.  475  do  CPC,  já  que  a
condenação  imposta  não  ultrapassa  o  montante  de  60  (sessenta)  salários
mínimos.

No  caso  dos  autos,  o  promovente  ingressou  com  a  presente
demanda  pretendendo  o  fornecimento  de  apenas  duas  ampolas  do
medicamento “Onyx” para que pudesse ser submetido a uma embolia cerebral,
uma vez que foi acometido de um acidente vascular cerebral e encontrava-se
internado em um hospital da capital.

Na inicial, o promovente fez constar a estimativa de preço final ao
consumidor de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais) para cada ampola do fármaco,
tendo seu pleito acolhido pelo magistrado de primeiro grau, que por sua vez
remeteu os autos a esta instância julgadora, na forma do caput do art. 475 do
CPC.

Nessa  linha,  vejamos  o  que  dispõe  o  dispositivo
supramencionado:

Art.  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  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). 
§  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. 
§ 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. 
§ 3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando
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a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do
Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou
do tribunal superior competente. (Grifei).

Logo, tomando-se por base o valor indicado pelo autor na inicial,
constata-se que a condenação imposta do fornecimento do medicamento tem
valor estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais),  quantia bem inferior ao teto
valorativo em benefício  da Fazenda Pública  que estipula a necessidade do
reexame.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  ¿  Ação  de  cobrança  -  Reexame
necessário  ¿ Inexistência  ¿  Valor  inferior  a  60 (sessenta)
salários  mínimos -  Inteligência do art.  475,  § 2º,  do  CPC
¿ Aplicação do art. 557, caput, do CPC e da Súmula 253 do
STJ - Não conhecimento. - Conforme intelecção do § 2º do
art.  475 do Código de Processo Civil,  não está sujeita ao
duplo grau de jurisdição obrigatório a sentença que o direito
controvertido  for  de  valor  certo  não  excedente  a  60
(sessenta)  salários  mínimos.  -  Conquanto  o
¿quantum¿ condenatório não conste da parte dispositiva da
sentença, se, ainda que acrescido de juros de mora e de
correção  monetária,  por  simples  cálculo  aritmético  for
possível  constatar  que  não  excede  ele  a  60  (sessenta)
salários mínimos, sendo, portanto, manifestamente líquido,
não há que se falar em reexame necessário, bem como em
aplicação da Súmula nº 490 do STJ.   - ¿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¿  (art.
557 do CPC). - ¿Súmula 253, STJ: O art. 557, do CPC, que
autoriza  o relator  a  decidir  o  recurso,  alcança o reexame
necessário.¿.  PROCESSUAL  CIVIL  ¿  Apelação  Cível
¿ Prazo recursal ¿ Inobservância ¿ Interposição a destempo
¿ Juízo de admissibilidade.1

AGRAVO  INTERNO  -     AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  PREVIDENCIÁRIO  -  POLICIAL  MILITAR  -
SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  -
PRESENTE  A HIPÓTESE  DO  ART.  475,  §  2º,  DO  CPC
¿  DIREITO  CONTROVERTIDO  CUJO  VALOR   NÃO
EXCEDE  A  60  (SESSENTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS  -
INCABÍVEL O  REEXAME  NECESSÁRIO  DA SENTENÇA
PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ¿ JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICABILIDADE DO ART.1º-F
DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº
11.960/09  -  AUSÊNCIA  DE  NOVOS  ELEMENTOS

1 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007291620138150151, - Não possui -, Relator DES ABRAHAM
LINCOLN DA C RAMOS , j. em 25-03-2015)
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CAPAZES  DE  ALTERAR  A  DECISÃO  INTERINAMENTE
AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art.
475, § 2º, do Código de Processo Civil, a sentença não se
sujeitará  ao  duplo  grau  de  jurisdição  "sempre  que  a
condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não
excedente a 60 (sessenta) salários mínimos". (STJ - AgRg
no  REsp:  1258791  SP  2011/0071739-7,  Relator:  Ministro
HUMBERTO MARTINS,  Data  de  Julgamento:  23/04/2013,
T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
02/05/2013). Nos termos do art. 1º ¿ F, Nas condenações
impostas  à  Fazenda  Pública,  independentemente  de  sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança ¿. - Recurso desprovido, para manter a decisão
internamente agravada em todos seus termos.2

Tratando-se  de  recurso  manifestamente  inadmissível,  não  se
revela necessário o seu exame pelo órgão colegiado, devendo ser-lhe 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 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.

 
P.I.

João Pessoa, ______ de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
RELATOR

G/5

2 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00952116620128152001, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 03-03-2015)
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