
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0007110-09.2012.815.0011— 2ª  Vara da Fazenda Pública  de 
Campina Grande
RELATOR         : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE      : Estado da Paraíba
PROCURADORA  : Jaqueline Lopes de Alencar
AGRAVADO        : Flávio José de Lima Pereira
DEFENSORA PÚBLICA: Carmem Noujaim Habib

AGRAVO  INTERNO  –  REMESSA  NECESSÁRIA  —  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
—  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  VICTOZA 
(LIRAGLUTIDE) —  PORTADOR DE  OBESIDADE MÓRBIDA 
(CID  E-66),  DIABETES  MELLITUS  TIPO  2  (CID  E-11)  E 
DISLIPIDEMIA (CID E-78) — TUTELA DEFERIDA — DIREITO À 
VIDA QUE SOBREPÕE ÀS BUROCRACIAS ADMINISTRATIVAS — 
MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL À SAÚDE E À VIDA — ART. 
196  DA CARTA MAGNA —  DIREITO  FUNDAMENTAL —  NÃO 
CONHECIMENTO DA  REMESSA  NECESSÁRIA  –  INTENTO 
PROTELATÓRIO  –  RAZÕES  INFUNDADAS  –  APLICAÇÃO 
DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA 
CAUSA  –  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §  2º  DO  CPC  –
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

.
— O direito à saúde — além de qualificar-se como direito fundamental que  
assiste  a  todas  as  pessoas  —  representa  consequência  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  censurável  omissão,  em  grave 
comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática  
não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.(STF -  
RE 271-286 AgR – Rel. Min. Celso de Melo).

– Não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo capaz de alterar o 
convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é de ser 
mantida àquela decisão.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.
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ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo  Estado da Paraíba, em 
face da decisão monocrática de fls. 63/67, que negou seguimento a Remessa Oficial.

Na  ocasião,  negou-se  seguimento  monocraticamente  à  Remessa 
Oficial, interposto pelo Estado da Paraíba, mantendo-se a sentença “a quo”, a fim de que o 
promovido forneça o medicamento Victoza (Liraglutide) 1,8 mg/dia, uma vez que o mesmo 
foi diagnosticado com obesidade mórbida (CID E-66), Diabetes mellitus Tipo 2 (CID E-
11) e Dislipidemia (CID E-78), para tratamento de sua patologia.

Irresignado,  aduz  o Estado da  Paraíba,  ora  agravante,  em apertada 
síntese,  que  a  decisão  monocrática  merece  ser  revista  uma  vez  que  a  jurisprudência  do 
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a União, os Estados e os Municípios 
seriam solidariametne  responsáveis  pela  prestação  do  serviço  público  de  saúde,  portanto, 
responsáveis, também, pelo dispendio financeiro. Pede ao final, o provimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

O presente Agravo Interno não merece provimento. 

Não obstante as alegações lançadas pelo recorrente, entendo que estas 
não  merecem prosperar  pelas  mesmas  razões  já  deduzidas  quando da  decisão  que  negou 
seguimento à remessa oficial, a qual reproduzo em parte, como razões de decidir, no intuito de 
evitar tautologia.

In  casu,  conforme  dito  alhures,  o  promovente  buscou  tutela 
jurisdicional no intuito de que o Estado da Paraíba, ora recorrente, lhe forneça o medicamento 
Victoza (Liraglutide) 1,8 mg/dia, uma vez que o mesmo foi diagnosticado com obesidade 
mórbida (CID E-66), Diabetes mellitus Tipo 2 (CID E-11) e Dislipidemia (CID E-78), 
para tratamento de sua patologia.

Pois bem.

Quando a Constituição Federal reza que “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” (art. 196), não está emitindo uma recomendação moral 
ou meramente ética. Como um subtipo de direito social de segunda geração (ou dimensão), o 
direito à saúde possui um sentido material, com o matiz teleológico de realizar o princípio da 
justiça social. Revela, ainda, uma dimensão positiva, vez que cuida de propiciar o que CELSO 
LAFER (em “A Reconstrução dos Direitos Humanos”, 1991, p. 127) chama de “direito de 
participar do bem-estar social”.

Ora,  como  se  sabe,  o  SUS  é  composto  pela  União,  Estados  e 
Municípios.  Embora tal  premissa  soe  um tanto  simplória,  a  sua observação se  mostra  de 
grande valia, pois nos conduz à conclusão de que a referida tríade federativa conforma a ideia 
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de  solidariedade  diante  da  obrigação  de  materializar  o  fornecimento  de  medicamentos 
indispensáveis  à  manutenção  da  integridade  física  do  cidadão,  sobretudo  daqueles  que 
possuem maiores necessidades, não havendo, pois, que se mencionar a ilegitimidade passiva 
ad causam do Estado da Paraíba.

Sendo  assim,  diante  da  responsabilidade  solidária,  a  parte  pode 
pleitear de qualquer dos entes o tratamento de que necessita, irrelevante, portanto a arguição 
de ilegitimidade. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SISTEMA  ÚNICO  DE 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE 
UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 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 ostenta legitimidade para figurar no  
polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. Nos termos da  
jurisprudência desta corte, "as unidades federadas respondem pelo fornecimento de 
medicamentos, podendo ser demandadas sem litisconsórcio com a união" (AgRg no  
AREsp 134.248/PI, Rel. Ministro ari Pargendler, Primeira Turma, dje 8/5/2013). 3.  
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 532.782; Proc.  
2014/0143310-8; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 01/09/2014) 

AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA 
EM  JULGAMENTO  AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL. Obrigação  de 
fazer.Fornecimento de medicamento.  Direito  fundamental  à  vida  e  à  saúde,  
garantido  pela  Constituição  Federal.  Matéria  pacificada.  Enunciado  nº  65  da  
Súmula do  tj/rj.  Sustentação de  inobservância  dos princípios  da  separação dos  
poderes e reserva do possível, previsão orçamentária não caracterizada. Mínimo  
existencial. Direito constitucional à vida e à saúde. Inteligência dos art. 6º e 196 da 
CF. Solidariedade entre  os  entes  federativos.  Precedentes  deste  e.  Tribunal  de  
justiça.  Manutenção  da  decisão.  Recurso  de  agravo  interno  que  se  nega  
provimento. (TJRJ; APL 0003289-51.2012.8.19.0054; Décima Nona Câmara Cível;  
Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; Julg. 18/11/2014; DORJ 24/11/2014) 

REEXAME  NECESSÁRIO.  ADMINISTRATIVO.  SAÚDE  DOS  CIDADÃOS 
NECESSITADOS.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL.  DEVER  DO 
ESTADO. FORNECIMENTODE MEDICAMENTO.  DIREITO 
RESGUARDADO. RETENÇÃO DA RECEITA. SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA. Sendo  o  SUS  composto  pela  União,  Estados-membros  e  
Municípios,  formando  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada,  com  direção  
única  em  cada  esfera  de  governo  (princípio  da  cogestão),  reconhece-se,  em  
função da solidariedade, a legitimidade de quaisquer deles para figurar no pólo  
passivo da demanda. O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado, constituindo 
violação  da  ordem  constitucional  vigente  a  negativa  de fornecimento de 
medicamentos indispensáveis ao tratamento de paciente necessitado. A retenção da  
receita  médica  atualizada  pelo  Poder  Público,  quando  da  entrega  
do medicamento prescrito,  prestigia  o  cumprimento  racional  da  obrigação 
judicialmente  imposta  e  impede  o fornecimento indiscriminado  de  tratamento  
médico em favor da coletividade. (TJMG; RN 1.0327.07.025049-0/001; Rel. Des.  
Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 11/11/2014; DJEMG 21/11/2014) 

Destarte, não tendo vindo aos autos algum elemento novo capaz de 
alterar o convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é de ser mantida àquela 
decisão.

Nesse contexto, vislumbra-se que a interposição do presente agravo 
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interno revela-se infundado,  uma vez que o agravante  se limitou em repetir  as  alegações 
previamente  lançadas  anteriormente,  justificando,  pois,  a  aplicação  da  multa  prevista  no 
parágrafo segundo do art. 557 do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa, senão vejamos:

AGRAVO  INTERNO.  FORNECIMENTO  GRATUITO  DE 
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO  VOLUNTÁRIA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO 
ESTADO.  RES-  PONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES 
FEDERADOS.  POSTULADO  DA  “RESERVA  DO  POSSÍVEL”.  
INAPLICABILIDADE.  NECESSIDADE  DE  PRESERVAÇÃO,  EM 
FAVOR  DOS  INDIVÍDUOS,  DA  INTEGRIDADE  E  DA 
INTANGIBILIDADE  DO  NÚCLEO  CONSUBSTANCIADOR  DO 
“MÍNIMO  EXISTENCIAL”.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DO 
FORNECIMENTO.  MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO  APELO  E 
DO REEXAME NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DA 
MULTA DO ART. 557, § 2º, CPC. O funcionamento do Sistema Único de 
Saúde. SUS é de responsabilidade solidária da união, estados-membros e  
municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad  
causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia  
do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.  
O direito à saúde é assegurado a todos e dever do estado, legitimando a 
pretensão  quando  configurada  a  necessidade  do  interessado.  Não 
prospera a alegação de inexistência de previsão orçamentária, dado que é  
a própria carta constitucional que impõe o dever de proceder à reserva de  
verbas públicas para atender a demanda referente à saúde da população,  
descabendo sustentar a ausência de destinação de recursos para fugir à  
responsabilidade constitucionalmente estabelecida. A portaria 1.318/2002 
do  ministério  da  saúde,  que  estabelece  a  listagem  de  medicamentos  
excepcionais a serem fornecidos gratuitamente pelo poder público, não  
tem o condão de restringir uma norma de cunho constitucional que, por  
ser  veiculadora  de  direito  fundamental,  deve  ser  interpretada  com  a  
amplitude  necessária  a  dar  eficácia  aos  preceitos  constitucionais.  Não 
merece reforma a decisão que nega seguimento, com base no art. 557 do 
CPC  ,  a  recurso  manifestamente  improcedente,  diante  da  total   
inconsistência  de  suas  razões.  Nos  termos  do  art.    557,  §  2º,  do  CPC  ,   
quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal  
condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por  
cento  do  valor  corrigido  da  causa.  (TJPB;  Ap-RN  0017091-
28.2013.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria 
das Graças Morais Guedes; DJPB 28/08/2014; Pág. 12)

AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão monocrática que  
negou seguimento a embargos infringentes por manifesto descabimento 
Insurgência do agravante já manifestada em anteriores recursos Decisão 
mantida Devida a aplicação ao recorrente da multa prevista no art.   557, §   
2º do CPC  , pois o agravo interposto é manifestamente infundado Recurso   
não  provido,  com  imposição  de  multa  equivalente  a  10% do  valor  da  
causa.  (TJSP;  AgRg  0000839-89.2012.8.26.0071/50002;  Ac.  7770796;  
Bauru; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro;  
Julg. 14/08/2014; DJESP 25/08/2014) 

Sendo assim, e sem mais para análise,  NEGO PROVIMENTO AO 
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AGRAVO INTERNO, aplicando ao recorrente multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da causa, nos termos do art. 557, § 2º, do CPC.   

É como voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
Convocado  com jurisdição  limitada,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  e  o  Exmo.  Dr. 
Marcos Coelhos Salles  (Juiz  Convocado para substituir  a  Desª.  Maria  das Graças Morais 
Guedes).

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Dr. Francisco de Paula Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

AGRAVO INTERNO Nº 0007110-09.2012.815.0011— 2ª  Vara da Fazenda Pública  de 
Campina Grande

Vistos, etc.

Em mesa para julgamento.

João Pessoa, 25 de novembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
       Juiz convocado
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