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EMENTA: AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  PELO  ESTADO.  ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA  FINANCEIRA  DO  SUBSTITUÍDO.  DIREITO  À  SAÚDE.
PROCEDÊNCIA.  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO.  QUESTÃO
AFETADA NA DECISÃO PROFERIDA RESP 1.657.156/RJ. DEVER DO PODER
PÚBLICO DE CUSTEAR FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. ART. 1.036,
§1º.,  e  1.037,  II,  DO  CPC.  SOBRESTAMENTO  DOS  AUTOS. AGRAVO
INTERNO  INTERPOSTO  PELO  ENTE  ESTATAL.  APRESENTAÇÃO  DE
RAZÕES  DISSOCIADAS  DAS  RAZÕES  DE  DECIDIR  ADOTADAS  PELO
JUÍZO.  DESACERTO  DA  DECISÃO  NÃO  DEMONSTRADO  PELO
AGRAVANTE.  ART.  1.021,  §1º.,  DO  CPC.  IRREGULARIDADE  FORMAL.
PRETENSÃO  RECURSAL MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SANÇÃO
PROCESSUAL.  COMINAÇÃO  DE  MULTA.  AGRAVO  INTERNO  NÃO
CONHECIDO.

1. O art. 1.021, §1º., do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente, para que
seu recurso seja admissível, o dever de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida.

2. Cabe à parte que requer o prosseguimento do seu processo demonstrar a distinção
entre a questão a ser decidida nele e aquela a ser julgada no recurso especial ou
extraordinário afetado. Inteligência do art. 1.037, §9º., do Código de Processo Civil.

3. Havendo a declaração de que o agravo interno é manifestamente inadmissível, o
agravante deverá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco
por cento do valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.021, §4º, do Código de
Processo Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo
Interno  na  Apelação  n.  0002027-64.2013.8.15.0241,  interposta  na  Ação  Civil
Pública em que figura como Agravante o  Estado da Paraíba e como Agravado o
Ministério Público do Estado da Paraíba.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em não conhecer do Agravo do
Interno.

VOTO.

O  Estado  da  Paraíba interpôs  Agravo  Interno contra  a  Decisão  de  f.
177/178,  em que  foi  ordenada  a  suspensão  do  trâmite  processual  da  demanda  e  a



remessa dos autos à Gerência de Processamento, para que permaneçam sobrestados até
a publicação do acórdão paradigma, a ser proferido no REsp 1.657.156/RJ, nos termos
do art. 1.036, §1º, 1.037, II, e 1.040, do CPC, ao fundamento de que a controvérsia a ser
dirimida  no  julgamento  da  Remessa  Necessária  e  do  Apelo  se  submete  à  questão
afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, concernente na obrigação do Poder Público
de fornecer medicamentos não incorporados, através de atos normativos, ao Sistema
Único de Saúde.

Em suas razões recursais, f.  180/184,  o Agravante alegou que o Presidente
deste Tribunal violou a preclusão pro judicato a que deveria submeter-se, posto que não
poderia reconsiderar o juízo de admissibilidade anteriormente exarado, razão pela qual
é nula a Decisão em que foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.

Afirmou que o Presidente deste Tribunal violou a competência de julgamento
do  Supremo  Tribunal  Federal,  nos  termos  do  art.  102,  da  Constituição  Federal,
porquanto, não havendo julgamento definitivo de mérito sobre a questão constitucional,
não deve ser negado seguimento a recurso extraordinário pelo simples fato de a matéria
nele versada já haver sido objeto de reconhecimento de repercussão geral.

Pugnou, por essas razões, pelo provimento do Agravo Interno e pela reforma
da  Decisão,  para  que  haja  o  regular  processamento  do  Recurso  Extraordinário
interposto.

É o Relatório.

O Código de Processo Civil, no art. 1.021, caput e §1º1, dispõe que é cabível
agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, sendo o órgão colegiado por ele
integrado competente para o julgamento do recurso, no qual deverão ser impugnados
especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional agravado2.

Prevê, também, o citado dispositivo legal, em seu §2º3, que o Relator deverá
submeter o agravo interno, obrigatoriamente, ao julgamento colegiado, após o fim do
prazo para o oferecimento das contrarrazões,  estando apenas desobrigado de fazê-lo
caso se retrate da decisão agravada4.

1 CPC/2015, Art. 1.021.  Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. §
1º  Na petição de  agravo interno,  o  recorrente impugnará especificadamente  os  fundamentos da
decisão agravada. […].

2 “Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão
agravada  (art.  1.021,   §1.º,  CPC).  Trata-se  de  regra  que  concretiza  o  princípio  da  boa-fé  e
contraditório:  de  um lado  convenceu  a  parte  recorrente;  de outro,  garante  o  contraditório,  pois
permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo de quinze dia (art.
1.021,  §2.º,  CPC)  –  nesse  ponto,  o  CPC-2015  também  inova,  pois  prevê  expressamente  as
contrarrazões no agravo interno, assunto sobre o qual o CPC-1973 silenciava.” (Didier Jr.,  Fredie;
Cunha, Leonardo Carneiro da.  Curso de direito processual civil:  o processo civil nos tribunais,
recursos, ações de competência originária de tribunal. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 289). 

3 CPC, Art. 1.021. (…). […]
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no
prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento
pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

4 “O  §2º  do  art.  1.021  esclarece,  também,  que  o  agravo  interno  não  pode  ser  julgado
monocraticamente pelo relator:  ele  será  sempre julgado pelo órgão  colegiado a que  pertence o
relator.  O  agravo  interno  somente  deve  ser  julgado  pelo  relator  se  este  resolver  retratar-se”.
(DIDIER JR., Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo
civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal. Salvador: JusPodivm,
2016, p. 290).



Na Decisão unipessoal agravada, f. 177/178, o sobrestamento dos autos se deu
nos termos do art.  1.036, §1º, 1.037, II,  e 1.040, do CPC, ao fundamento de que a
controvérsia  a  ser  dirimida  no  julgamento  da  Remessa  Necessária  e  do  Apelo  se
submete à questão afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, no  REsp 1.657.156/RJ,
concernentes  na  obrigação  do  Poder  Público  de  fornecer  medicamentos  não
incorporados, através de atos normativos, ao Sistema Único de Saúde.

O  Agravante  tentou  impugnar  as  razões  de  decidir  adotadas  na  Decisão
alegando fatos estranhos aos fundamentos que a arrazoou sua prolação, porquanto não
há  nos  autos  qualquer  Recurso  Extraordinário  interposto,  além  de  não  haver  sido
prolatada pelo Presidente deste Tribunal

Não houve, portanto, impugnação aos fundamentos da Decisão de suspensão,
com a demonstração da distinção entre a questão a ser decidida nestes autos e aquela a
ser julgada no  REsp 1.657.156/RJ, conforme prevê o art. 1.037, §9º., do Código de
Processo Civil.

Frise-se que a exigência da dialeticidade recursal, de matriz jurisprudencial,
passou a estar  positivada no Código de Processo Civil  de 2015,  enquanto requisito
necessário  à  regularidade  formal  de  qualquer  recurso,  integrando,  portanto,  os
respectivos juízos de admissibilidade, nos termos do art. 932, III5, especialmente quanto
ao agravo interno, conforme previsão expressa no citado art. 1.021, §1º., do Código de
Processo Civil.

Verifica-se,  a  partir  das  razões  expostas,  que  o  presente  Agravo  é
manifestamente inadmissível,  pelo que o Agravante deverá suportar o ônus da sanção
processual prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil6.

Posto isso, não conheço do Agravo Interno e condeno o Agravante a pagar
ao Agravado multa  no importe  de 1% (um por cento)  do  valor atualizado da
causa.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia 24 de abril  de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  participando  do  julgamento,  além  deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. 

Presente  à  sessão  a  Exma.  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Marilene  de  Lima
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
Relator

5 CPC, Art. 932. Incumbe ao relator: […] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; […]. 

6 CPC, Art. 1.021. (…).
§4º.  Quando  o  agravo  interno  for  declarado  manifestamente  inadmissível  ou  improcedente  em
votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. […].


