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ACÓRDÃO
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Relator      : Des. José Ricardo Porto.
Agravante : Estado da Paraíba, rep. por seu Procurador, Tadeu Almeida Guedes.
Agravada  : Icleide Ferreira Bragad.
Advogada  : Dulce Almeida de Andrade (Defensora Pública).

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.   JULGAMENTO 
MONOCRÁTICO  SEM  RESPALDO  EM  SÚMULA  OU 
MATÉRIA  OBJETO  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE 
JURISPRUDÊNCIA.  ALEGAÇÕES  INSUBSISTENTES. 
DECISÃO  APOIADA  EM  JULGADOS  DE  TRIBUNAL 
SUPERIOR  E  DESTA  CORTE.  REGULARIDADE  DA 
APRECIAÇÃO  PELO  RELATOR.  APRECIAÇÃO  DO 
REGIMENTAL  QUE  DESCONFIGURA  EVENTUAL 
PREJUÍZO  AO  REQUERENTE.  PRECEDENTES  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REJEIÇÃO  DA 
PREFACIAL.

- “1. Preliminarmente, não procede a arguição de ofensa ao  
art.  557 do CPC, o qual  concede autorização para que o  
Relator  negue  seguimento  a  recurso  cuja  pretensão  
confronta  com  a  jurisprudência  dominante  do  respectivo  
Tribunal,  do  STF  ou  de  Tribunal  Superior,  porquanto  a  
Segunda  Turma  do  STJ  possui  entendimento  reiterado  e  
uniforme sobre a matéria em questão.
2.  Ainda  que  não  haja  precedente  da  Primeira  Turma,  é  
possível  decidir  com base  no  art.  557  do  CPC;  afinal,  a  
configuração de jurisprudência dominante prescinde de que  
todos  os  órgãos  competentes  em  um  mesmo  Tribunal  
tenham proferido decisão a respeito do tema. Se o Relator  
conhece  a  orientação  de  seu  órgão  colegiado,  
desnecessário  submeter-lhe,  sempre  e  reiteradamente,  a  
mesma controvérsia.(...).”
(STJ - AgRg no REsp 1423160/RS, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 15/04/2014).

-  “  (…)  2.  A  eventual  nulidade  da  decisão  monocrática  
calcada  no  artigo  557  do  CPC  fica  superada  com  a  
reapreciação  do  recurso  pelo  órgão  colegiado,  na  via  de  
agravo regimental. (…).”
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(STJ - AgRg no REsp 1449523/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 12/06/2014).

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA 
OFICIAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  AUTORA 
PORTADORA DE  ESCLEROSE  MÚLTIPLA.  DIREITO  À 
SAÚDE.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE  TODOS. 
REQUERIMENTO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DO  FÁRMACO 
CONCEDIDO  NA  SENTENÇA  E  CONFIRMADO  PELA 
MONOCRÁTICA QUE APRECIOU O APELO. PLEITO JÁ 
DEFERIDO NO JULGAMENTO DE MÉRITO  OCORRIDO 
NA INSTÂNCIA INFERIOR.  AUSÊNCIA DE  INTERESSE 
RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  MÉRITO  DA 
IRRESIGNAÇÃO.

-  Inexiste  interesse  do  recorrente  em  obter,  via  agravo 
regimental, pleito já concedido na sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR.  NO  MÉRITO,  POR  IGUAL 
VOTAÇÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado da Paraíba, contra a 

monocrática de fls. 97/102, que negou seguimento à remessa oficial e ao seu recurso 

apelatório,  manejado nos autos  da Ação de Obrigação de Fazer  ajuizada por  Icleide 
Ferreira Braga.

 O decisório recorrido, apoiado em precedentes de Tribunais Superiores e 

desta Corte de Justiça, manteve a sentença de primeiro grau, de fls. 51/55, no sentido de 

compelir que o Ente Estatal forneça o medicamento GYLENIA 0,5 mg, à agravada, que 

sofre de Esclerose Múltipla (CID 10 – G 35),  ressalvada a sua substituição por outro 

fármaco com mesmo princípio ativo.

Em suas razões (fls.  104/115),  o  recorrente  argumenta  que o  apelo  não 

poderia ter seu seguimento negado com base no artigo 557 do Código de Processo Civil,  

uma vez que o conceito de jurisprudência dominante de Tribunal Superior se remonta 
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apenas a súmula ou matéria objeto de incidente de uniformização, o que não diz respeito  

ao assunto em debate, caracterizando cerceamento de defesa.

Mais diante, destaca que o tema objeto da lide envolve o fornecimento de 

remédio que não consta na lista expedida pelo Ministério da Saúde,  razão pela qual,  

acaso seja assegurada a prestação de saúde ao cidadão, esta deve ser realizada da 

maneira menos dispendiosa aos cofres públicos,  de modo a possibilitar  a entrega de 

outras drogas igualmente eficientes ao tratamento respectivo.

Com base no exposto, pugna pela reconsideração do decisum recorrido, ou 

o julgamento da súplica em mesa.

É o breve relatório. 

V O T O

A Fazenda  Estadual,  inicialmente,   alega  ter  ocorrido  cerceamento  de 

defesa,  uma  vez  que  a  decisão  impugnada  não  poderia  ter  sido  proferida 

monocraticamente,  já  que  a  matéria  em  debate  não  é  sumulada,  nem  objeto  de 

uniformização de jurisprudência.

Quanto ao assunto, o qual recebo como preliminar, cumpre destacar que 

o apelatório cujo seguimento foi negado no decisum de fls. 51/55, combatia sentença que 

autorizou o fornecimento de medicamento à agravada, portadora de esclerose múltipla.

O decisório vergastado foi elaborado com apoio em precedentes de Tribunal 

Superior e desta Corte, nos termos preconizados pelo artigo 557,  caput, do Código de 

Processo Civil, dispositivo este que pode ser utilizado até mesmo em casos de confronto  

da eventual súplica contra posição sedimentada de  órgão fracionário, segundo atesta o 

recente precedente do STJ, in verbis:
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TRIBUTÁRIO.  IRPJ  E  CSLL.  LUCRO  PRESUMIDO.  ICMS  NA 
BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
1. Preliminarmente, não procede a arguição de ofensa ao art.  
557 do CPC, o qual concede autorização para que o Relator  
negue seguimento a recurso cuja pretensão confronta com a  
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do STF ou 
de  Tribunal  Superior,  porquanto  a  Segunda  Turma do  STJ  
possui entendimento reiterado e uniforme sobre a matéria em  
questão.
2.  Ainda  que  não  haja  precedente  da  Primeira  Turma,  é  
possível  decidir  com  base  no  art.  557  do  CPC;  afinal,  a  
configuração de jurisprudência dominante prescinde de que  
todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham 
proferido decisão a respeito do tema. Se o Relator conhece a  
orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-
lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.
3.  No  regime do  lucro  presumido,  o  ICMS compõe  a  base  de 
cálculo do IRPJ e da CSLL (AgRg no REsp 1.393.280/RN, Rel. 
Ministro  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe  16.12.2013; 
REsp  1.312.024/RS,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques, 
Segunda Turma, DJe 7.5.2013).
4. Agravo Regimental não provido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp  1423160/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  27/03/2014,  DJe 
15/04/2014).

Demais disso, destaco que a posterior apreciação da celeuma em sede de 

Regimental, como ora se procede, supre eventual cerceamento de defesa nos termos ora 

reclamados. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA 
EM  JURISPRUDÊNCIA  ESCASSA,  PORÉM  DOMINANTE.  
VIOLAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  
PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  PRESERVAÇÃO  POR 
OCASIÃO  DO  JULGAMENTO  DO  AGRAVO  REGIMENTAL.  
EXCLUSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO 
DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
(…).
2.  A eventual  nulidade da decisão monocrática calcada no 
artigo  557  do  CPC  fica  superada  com  a  reapreciação  do  
recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas empresas optantes  
pelo lucro presumido, a inclusão do ICMS na base de cálculo do  
IRPJ e CSLL não se reveste de ilegalidade, pois o cálculo de tais  
exação  se  efetivam  sobre  a  "receita  bruta"  da  entidade,  
compreendido o ICMS na sua composição.
Agravo regimental improvido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp 1449523/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  03/06/2014,  DJe 
12/06/2014).
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Considerando o exposto, conclui-se inexistir a nulidade ventilada, razão pela 

qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito – Ausência de Interesse do Suplicante

Nas razões de fundo, o Ente Estatal defende que, acaso seja assegurada a 

prestação de saúde ao cidadão, esta deve ser realizada da maneira menos dispendiosa 

aos  cofres  públicos,  de  modo  a  possibilitar  a  entrega  de  outras  drogas  igualmente 

eficientes ao tratamento respectivo.

Ocorre que tal pretensão já foi atendida na sentença de primeiro grau, mais 

precisamente na parte dispositiva, quando o Magistrado a quo, ao deferir o fornecimento 

do fármaco pleiteado pela autora/recorrida, ressalvou a “possibilidade da substituição do  

medicamento por outro com o mesmo princípio ativo” - fls. 55 - , comando mantido no 

decisório agravado.

Dessa forma, inexiste interesse recursal quanto ao ponto, uma vez que o 

pedido formulado na presente súplica já havia sido concedido.

Com  essas  considerações,  recebo  parcialmente  o  agravo regimental 
interposto,  para rejeitar  a  preliminar  suscitada e,  no  mérito,  não  conhecer  do 
recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da Costa 
Macedo.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/02 (R)
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