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AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE 
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 
PROVIMENTO  A  APELAÇÃO  E  REMESSA 
NECESSÁRIA.   OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE  DE  SENTENÇA  POR 
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA AD  CAUSAM. 
INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO  DA  UNIÃO,  DOS 
ESTADOS,  DO  DISTRITO  FEDERAL  E  DOS 
MUNICÍPIOS  ANTE  A  SOLIDARIEDADE. 
REJEIÇÃO.  SENTENÇA  PROCEDENTE. 
IRRESIGNAÇÃO.     DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 
ÔNUS DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 
DA  CF.  MEDICAMENTO  NÃO  CONSTANTE  NA 
LISTA ELENCADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
MERA  FORMALIDADE.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DO ART. 557, CAPUT, 
DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

"É obrigação do Estado (União, Estados-membros, 
Distrito Federal e Municípios) assegurar às pessoas 
desprovidas de recursos financeiros o acesso à 
medicação ou congênere necessário à cura, controle 
ou abrandamento de suas enfermidades, sobretudo 
as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, 
Estados-membros e Municípios, é de reconhecer-se, 
em função da solidariedade, a legitimidade passiva 
de qualquer deles no polo passivo da demanda"1.

1  RESP 719716/SC, Min. Relator Castro Meira
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“É  dever  do  Poder  Público  o  fornecimento  de 
medicamento  de  modo  contínuo  e  gratuito  aos 
portadores de enfermidade, nos termos do art. 196 
da Carta Magna”.

 Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo Interno, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 124 .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Paraíba 

contra Decisão Monocrática, de fls. 108/112v., que negou provimento ao Apelo 

e  a  Remessa  Necessária,  mantendo  a  decisão  atacada  que  determinou  o 

fornecimento do medicamento SYRGEN GM1 100mg ao Agravado.

Aduz o Agravante, em suma, que tem direito a ter o recurso 

julgado pelo órgão colegiado, que a matéria não se limita a questão meremante 

de direito, exigindo instrução probatória.  Por fim, requereu a reconsideração da 

decisão, com o propósito de modificar o  decisum  e  provimento ao presente 

Agravo Interno.

É o relatório. 

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal, 

conheço do Agravo Interno.

Sem delongas,  diante da inexistência de fundamentos novos 

capazes de modificar a Decisão Monocrática atacada, mantenho-a  nos seus 

mais exatos termos, passando a transcrevê-la:

“DECIDO

Antes da análise do presente recurso, cumpre 
esclarecer a questão do duplo grau de jurisdição, 
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considerando o teor do art. 475 do CPC. É que, se a 
condenação envolver a  Fazenda Pública, a dicção 
do referido artigo impõe o reexame necessário como 
condição de validade e cautela para a sujeição da 
pessoa jurídica de direito público a ônus imposto por 
decisão do Poder Judiciário. 

É  fácil verificar que a condenação se amolda às 
hipóteses do art. 475 do CPC. O citado artigo reza: 
“está sujeito 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;”.

Logo, no caso em testilha, é extreme de dúvidas que 
o feito está sujeito ao duplo grau de jurisdição 
obrigatório.

Assim, entendo que o julgamento, também, deve ser 
apreciado sob a ótica não somente de Apelação, 
mas, sim, de Remessa Necessária. 

Das Preliminares

Da Nulidade por Sentença Genérica

Sem delongas, rejeito a preliminar de nulidade por 
fundamentação genérica, adotando, como razão de 
decidir, o parecer ministerial de fls. 91/99.

Da Ilegitimidade Passiva

É bom dizer, inicialmente, que de acordo com os 
entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, possui 
caráter solidário a obrigação da União, Estado e 
Municípios de suportar o ônus do fornecimento de 
medicação aos menos favorecidos, sendo 
admissível o acionamento do Poder Judiciário, 
através da interposição de demandas, contra 
qualquer um deles. 

Destarte, uma vez reconhecida a responsabilidade 
supletiva dos Estados,  não há como ser afastada a 
obrigação de  fornecimento regular dos 
medicamentos necessitados pela coletividade.

Com efeito, nessa linha de pensamento, é valido 
trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça.
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“É obrigação do Estado (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICÍPIOS) assegurar às pessoas desprovidas 
de recursos financeiros o acesso à medicação ou 
congênere necessário à cura, controle ou abrandamento 
de suas enfermidades, sobretudo, as mais graves” 
(RESP 656979/RS, Relator: Ministro Castro Meira, 2ª 
Turma, DJU 07/03/2005, p. 230).

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERATIVOS - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO 
ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA – 
JURISPRUDÊNCIA REVISTA PELA PRIMEIRA SEÇÃO - 
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 
(…) 2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - 
SUS é de responsabilidade solidária da União, 
Estados-membros e Municípios, de modo que, 
qualquer dessas entidades têm legitimidade ad 
causam para figurar no polo passivo de demanda que 
objetiva a garantia do acesso à medicação para 
pessoas desprovidas de recursos financeiros. 3. (...). 
5. Recurso especial parcialmente provido." (RESP 
527356⁄RS, DJ 15⁄08⁄2005, Min. Relatora Eliana Calmon)

 
Inclusive, em decisão exarada no pedido de 
Suspensão de Segurança nº 3941, a Suprema Corte 
assentiu: “Acrescente-se, ainda, que em 17.03.2010 
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por 
unanimidade, negou provimento a nove agravos 
regimentais interpostos contra decisões da 
Presidência desta Corte, para manter 
determinações judiciais que ordenavam ao Poder 
Público fornecer remédios de alto custo ou 
tratamentos não oferecidos pelo Sistema único 
de Saúde (SUS) a pacientes portadores de 
doenças graves, em situações semelhantes a dos 
presentes autos, o que reforça o posicionamento ora 
adotado. (STA-Ag 175 - apenso STA-AgR 178; SS-
AgR 3724; SS-AgR 2944; SL-AgR 47; STA-AgR 278; 
SS-AgR 2361; SS-AgR 3345; SS-AgR 3355, Tribunal 
Pleno, de minha Relatoria). Ante o exposto, indefiro 
o pedido de suspensão . Publique-se. Brasília, 23 de 
março de 2010. Ministro GILMAR MENDES 
Presidente. (SS 3941, Relator(a): Min. Presidente, 
Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) GILMAR 
MENDES, julgado em 23/03/2010, publicado em 
DJe-057 DIVULG 29/03/2010 PUBLIC 30/03/2010) 
(destaquei).

Dessa forma, percebendo-se mais que evidente a 
legitimidade do  Estado  da  Paraíba para  ocupar o 
polo passivo da demanda em tela, rejeito a 
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preliminar de ilegitimidade.

Do Mérito

No mérito, tem-se, que o  demandante “é portador 
de  Paralisia  Facial  Periférica  esquerda  CID-10: 
G51.0, necessitando de uma dose de Syrgem GM1 
100mg – 01 ampola ao dia, perfazendo um total de 
30  ampolas,  com  urgência  e  não  tem  meios 
financeiros para adquiri-los.

Anexou aos autos, o traslado das cópias suficientes 
a comprovar todo o alegado, mostrando a sua real 
necessidade de uso do medicamento,  tendo o 
magistrado acolhido  o pleito por entender ser devido 
o fornecimento desse fârmaco  ao Autor, ficando tal 
encargo  ao Estado da Paraíba. 

Assim, compreendendo ser função do Estado 
garantir à saúde de todos e, restando 
satisfatoriamente comprovado nos autos a 
indispensabilidade do medicamento, em face da 
ausência de condições financeiras em adquiri-lo, é 
incumbência do Ente Público fornecê-lo.

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

“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:

“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;

Outrossim, a Lei nº 8.080/902 assim dispõe:

“Art. 2º. Saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. (...)
Art.3º - Omissis.

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.
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Parágrafo único –  Dizem respeito também à saúde as 
ações que, por força do disposto no artigo anterior, se 
destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social. (...)
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; (...)
VI –  a formulação da política de medicamentos, 
equipamentos imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde e a participação na sua produção;
Art. 7º - As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados e contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde - SUS são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços à saúde em 
todos os níveis de assistência; (...)
IV - igualdade da assistência a saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie;

Em caso similar ao presente, o Superior Tribunal de 
Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 
535 DO CPC. ARGÜIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 
284/STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 273 DO 
CPC. SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA AFRONTA A 
PRECEITO LEGAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 
MEDICAMENTO OU CONGÊNERE. PESSOA 
DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS. 
FORNECIMENTO GRATUITO. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, 
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. (…) 5. A Lei 
8.080/90, com fundamento na Constituição da República, 
classifica a saúde como um direito de todos e dever do 
Estado. 6. É obrigação do Estado (União, Estados-
membros, Distrito Federal e Municípios) assegurar às 
pessoas desprovidas de recursos financeiros o 
acesso à medicação ou congênere necessário à cura, 
controle ou abrandamento de suas enfermidades, 
sobretudo as mais graves. 7. Sendo o SUS composto 
pela União, Estados-membros e Municípios, é de 
reconhecer-se, em função da solidariedade, a 
legitimidade passiva de quaisquer deles no polo 
passivo da demanda. 8. Recurso especial conhecido 
em parte e improvido.”3

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. 

3 STJ - Resp 719716/SC - Rel. Min. Castro Meira. T2. DJ. 05.09.2005 
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FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CÂNCER. 
DIGNIDADE HUMANA. 1.  A ordem constitucional 
vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde 
como dever do Estado, que deverá, por meio de 
políticas sociais e econômicas, propiciar aos 
necessitados não "qualquer tratamento", mas o 
tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar 
ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 
Precedentes: RMS 17449/MG DJ 13.02.2006; RMS 
17425/MG, DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 
07.10.2002. 2.  In casu, a impetrante demonstrou 
necessitar de medicamento para tratamento de câncer, 
nos termos do atestado médico acostado às fls. 11, o 
qual prescreve uso interno de Agrilyb. (…) 5. Recurso 
ordinário provido.”4

Precedentes  jurisprudenciais  do  STJ:  RESP 
490228/RS,  Relator  Ministro  José  Arnaldo  da 
Fonseca,  DJ  de  31.05.2004;  AGRGRESP 
440686/RS,  Félix  Fischer,  DJ  de  16.12.2002; 
AGRESP 554776/SP, Relator Ministro Paulo Medina, 
DJ de 06.10.2003;  AgRgREsp 189.108/SP,  Relator 
Ministro  Gilson  Dipp,  DJ  02.04.2001  e  AgRgAg 
334.301/SP,  Relator  Ministro  Fernando  Gonçalves, 
DJ 05.02.2001.

Por  outro  lado,  o  fato  de  a  substância 
medicamentosa  não  constar  da  listagem  de 
Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, 
é  motivo  insuficiente  para  deixar  de  fornecê-la. 
Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 
decidiu:

“O não preenchimento de mera formalidade –  no 
caso, inclusão de medicamento em lista prévia – não 
pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito 
de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 
comprovada a respectiva necessidade e receitada, 
aquela, por médico para tanto capacitado. 
Precedentes desta Corte.”5 

Ademais, 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, não podendo ficar o fornecimento de 
medicamentos aos mais necessitados, restrito ao 
que esteja figurando em uma simples Portaria.

Por  fim,  quanto  ao  prequestionamento  da  matéria 
para fins recursais, deixo consignado que o Julgador 

4(RMS 20.335/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 
07/05/2007, p. 276)
5 STJ, Corte Especial, AgRg na STA 83-MG, Rel. Ministro Edson Vidigal, j. 25/10/2004
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não está obrigado a se manifestar especificamente 
acerca  de  todas  as  normas  legais  invocadas  pela 
parte, deve, isto sim, lançar decisão fundamentada, 
julgando  a  lide  e  prestando  a  tutela  jurisdicional 
requerida. 

Nesse sentido:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  SOBREPARTILHA. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS  À 
PROCURADORA  CONTRATADA  PELO 
INVENTARIANTE. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. 
impugnação  aos  valores  liberados  por  alvará. 
descabimento.  INOCORRÊNCIA  DE  OBSCURIDADE, 
CONTRADIÇÃO  OU  OMISSÃO.   ART.  535  DO  CPC. 
DESACOLHIMENTO.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA. 
PREQUESTIONAMENTO.  1(...)3.  A  apresentação  de 
questões  para  fins  de  prequestionamento  não  induz  à 
resposta  de  todos  os  artigos  referidos  pela  parte. 
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  DESACOLHIDOS. 
(  Embargos  de  Declaração  Nº70052369675,  Oitava 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator: 
Rogério Moreira Lins Pastl. Julgado em 13/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM CRECHE. GARANTIA DE 
EDUCAÇÃO À CRIANÇA DE ZERO A SEIS ANOS EM 
CRECHE  E  PRÉ-ESCOLAS.  PREQUESTIONAMENTO. 
Prescindível referência expressa aos artigos de lei ditos 
violados,  bastando apreciação pelo acórdão da matéria 
posta.  NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação 
Cível Nº 70052108578, Oitava Câmara cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 
13/12/2012)

De  qualquer  modo,  para  evitar  a  oposição  de 
Embargos  Declaratórios  com  fins  de  mero 
prequestionamento, dou por prequestionados todos 
os  dispositivos  legais  invocados  pelas  partes, 
declarando  inexistir,  nesta  decisão,  qualquer 
violação a tais regras.  

Noutra banda, o  artigo  557, caput,  do CPC dispõe: 

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. 

A  hipótese,  também,  se  aplica  a  Remessa 
Necessária.  Assim,  vejamos  a  Súmula  n°  253  do 
Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 253 -  O artigo 557 do Código de Processo 
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Civil,  que  autoriza  o  relator  a  decidir  o  recurso, 
alcança o reexame necessário.

Diante  do  exposto,  com  fundamento  no  art.  557, 
caput,  do  CPC,  DESPROVEJO os  recursos, 
mantendo a sentença.

Portanto, não havendo  o que reconsiderar, à luz do  exposto, 

DESPROVEJO o Agravo Interno, mantendo a decisão. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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