
ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO DE INTERNO: 0116125-54.2012.815.2001
RELATOR:  Des. José Aurélio da Cruz
AGRAVANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Igora de 
Rosalmeida Dantas
AGRAVADO: Maria Lúcia Custódio de Oliveira
ADVOGADOS: Bruna de Freitas Mathieson e Deyse Triguiro Albuquerque

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL  CIVIL  - AGRAVO  INTERNO 
INTERPOSTO  EM  FACE  DA  DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE   NEGOU  SEGUIMENTO  À 
REMESSA  NECESSÁRIA  -  IRRETOCÁVEL  A 
DECISÃO  INTERNAMENTE  AGRAVADA – 
AGRAVO  INTERNO  CONHECIDO  E 
DESPROVIDO.

-  Mostra-se  irretocável  a  decisão  internamente 
agravada,  motivo  pelo  qual  nego  provimento  ao 
presente recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,  em negar provimento 
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e da certidão de fl. 157.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno interposto  pelo  Estado  da 
Paraíba, em  face  da  decisão  monocrática  (fls.137/139v)  que  negou 
seguimento à  Remessa Necessária,  nos autos da Ação de Obrigação de 
Fazer movida por Maria Lúcia Custódio de Oliveira.  

O Estado da Paraíba, irresignado com a decisão monocrática 
que negou seguimento à Remessa Necessária, interpôs o presente agravo 
interno,  alegando  preliminarmente:  1-Possibilidade  de  Substituição  do 
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Tratamento Médico pleiteado por outro já disponibilizado pelo Estado; 2 – 
Ilegitimidade Passiva Ad Causam e recente modificação da jurisprudência do 
STJ;   3 –Princípio da Cooperação e da Inobservância do Devido Processo 
Legal;  4  –  Necessidade  de  comprovação  da  ineficácia  dos  tratamentos 
médicos  disponibilizados pelo Estado para se valer unicamente da receita 
médica emitida por particular; 5 -  Direito do Estado de observar o quadro 
clínico da autora.; 6- Inexistência de prova inequívoca e do elevado preço do 
tratamento.  Por  fim,  requer  que  a  reconsideração  da  decisão,  e  caso 
contrário, que o presente recurso seja julgado pelo colegiado. 

É o breve relatório.

VOTO

A questão dispensa maiores comentários, visto que a decisão 
monocrática agravada foi irretocável, sendo portanto caso de desprovimento 
do presente agravo interno.

Em síntese,  mantenho a decisão monocrática  (fls.137/139v) 
peço vênia para, na íntegra, transcrevê-la.

                       Cuida-se de  Apelação Cível  interposta pelo  Estado da Paraíba, e 
Remessa Necessária conhecida de ofício,  em face da sentença de fls.99/102, que 
julgou procedente a presente Ação de Obrigação de Fazer, movida por  Maria Lúcia 
Custódio  de  Oliveira,  para  impor  ao  promovido  a  fornecer  cirurgia 
“(DESCOMPRESSIVA DO TÚNEL DO CARPO) definido pelo profissional médico que 
acompanha o tratamento, tornando definitiva a decisão liminar. 

Inconformado,  o  Estado  interpôs  apelação(  104/114)  alegando 
preliminarmente, Cerceamento de Defesa e possibilidade de Substituição do Tratamento 
Médico pleiteado, visto que não foi concedido ao Estado o direito de realizar, através de 
perito  médico  do  SUS,  a  análise  do  quadro  clínico  da  autora,  assim  como,  do 
medicamento mais eficaz para o tratamento  e menos oneroso para o erário.   No mérito, 
aduz  que  houve   violação  ao  princípio  da  Cooperação  e  inobservância  do  devido 
processo legal.  Por fim,  pede que declare nula a sentença 1º grau,  a realização de 
perícia medica na parte autora, com o objetivo de averiguar a existência da patologia 
afirmada  na  petição  inicial,  e  se  o  tratamento  postulado  é  imprescindível  e  o  mais 
indicado no caso concreto, enviando, se for o caso, o presente para análise da Câmara 
Técnica de Saúde do Judiciário, recentemente formado no âmbito deste ente público.

Contrarrazões não apresentadas( fls. 119)

A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.  127/135, 
opinou  pelo  conhecimento  e  desprovimento  do  recurso  apelatório  e  da  remessa 
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necessária.

É o relatório.

DECIDO

Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos  intrínsecos1 e 
extrínsecos2 de admissibilidade recursal.

A sentença merece ser mantida. Trata-se de manifesta improcedência 
do recurso.

Cuida  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível  interposta  pelo 
Estado da Paraíba em face da sentença que o condenou a fornecer  o procedimento 
cirúrgico “(DESCOMPRESSIVA  DO TÚNEL DO CARPO) por ser portadora da Síndrome 
do Túnel do Carpo.

PRELIMINAR

                      
I - Cerceamento de Defesa – aduz o apelante que não lhe foi deferido 

o direito de produção de provas, posto que  não foi concedido ao Estado o direito de 
realizar, através de médico perito do SUS, a análise do quadro clínico da autora, sobre a 
possibilidade  de  substituição  do  tratamento  médico  pleiteado,  assim  como,  do 
medicamento mais eficaz para o tratamento  e menos oneroso para o erário.

                    Totalmente sem substrato a alegação de que o Estado tem o direito de 
realizar, através de médico-perito do SUS, a análise do quadro clínico da autora, assim 
como indicar o tratamento menos oneroso para o Estado, visto que a promovente foi 
atendida por médico do SUS, e de acordo com o laudo médico de fl.25 necessita de ser 
submetida a cirurgia para realização de descompressão do túnel do carpo.

Oportuno ressaltar  que,  de acordo com o que dispõe o art.  396 do 
CPC, a prova documental dever ser trazida aos autos pelo autor com a petição inicial e 
pelo réu com a defesa

As  provas  colacionadas  aos  autos  são  de  sobremaneira  suficientes 
para o deslinde da ação, com a dispensa de novos meios de prova, não havendo ofensa 
aos princípios da Cooperação e Devido Processo Legal..

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Depreende-se dos autos que a apelada já  é cadastrada no SUS e 
necessita  de se  submeter  a  cirurgia  descompressiva  do  túnel  do  carpo.  A  consulta 
realizada  junto  a  seu  médico,  com  a  emissão  de  receituário,  relatório  e  exame 
eletroneuromiográfico  (  fls.  20/25),  constitui  elementos  suficiente  para  comprovar  o 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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estado em que se encontra, a sua patologia e o tratamento adequado, não havendo 
necessidade de análise da Câmara Técnica de Saúde do Judiciário, 

As consequências negativas que decorrem da interrupção da cirurgia 
da apelada é motivo suficiente para suplantar a exigência de violação ao princípio da 
Cooperação e o Devido Processo Legal.

Uma vez informado que a promovente já se submeteu a cirurgia, (fls. 
83/90), prejudicado está o pedido de substituição do tratamento por outro disponível na 
rede pública, bem como o Direito do Estado de analisar o quadro clínico da autora.  

  Colaciono decisão nesse sentido:   

PRELIMINAR.  DIREITO  DO  ESTADO  DE  ANALISAR  0 
QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PROVAS 
SUFICIENTES  PARA  ANÁLISE  DO  DIREITO  VINDICADO. 
REJEIÇÃO. - Uma vez demonstrada a necessidade de utilização 
de determinado tratamento indispensável ao restabelecimento da 
saúde,  bem  corno  à  preservação  da  vida,  e  comprovada  a 
situação econômica do solicitante, é dever do Estado fornecer os 
materiais pleiteados. 

(…)

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  AUTOR  PORTADOR  DE  GRAVES 
SEQUELAS  DECORRENTES  DE  ACIDENTE  DE  MOTO. 
DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE TODOS. 
LAUDO  MÉDICO  OPINANDO  PELA  REALIZAÇÃO  DE 
CIRURGIA.  DEVER  ESTATAL.  JURISPRUDÊNCIA 
CONSOLIDADA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E 
DESTA  CORTE.  INOCORRÊNCIA  DE  OFENSA  AOS 
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E  DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL.  EXISTÊNCIA  DE  PROVAS  SUFICIENTES  PARA  0 
DESLINDE  DA  QUESTÃO.  COMPROVAÇÃO  DA 
NECESSIDADE  DA INTERVENÇÃO  CIRÚRGICA E  DO  SEU 
ELEVADO  CUSTO.  IMPEDIMENTO  DE  CONCESSÃO  DE 
TUTELA ANTECIPADA.  PRECLUSÃO.  CONHECIMENTO,  EM 
PARTE,  DO  APELO.  DESPROVIMENTO  DE  AMBOS  OS 
RECURSOS.  É  dever  do  Estado  prover  as  despesas  com  o 
tratamento médico de pessoa que não possui condições de arcar 
com os valores sem se privar  dos recursos indispensáveis  ao 
sustento próprio e da família.  -  Questões de ordem interna da 
Administração Pública, que dizem respeito à implementação de 
Assistência à Saúde, não podem servir de empecilho ao pleno 
exercício do direito indeclinável à vida e a saúde humanas, posto 
que  esses  direitos  subjetivos  representam  prerrogativas 
indisponíveis asseguradas à generalidade de pessoas pela Carta 
Magna,  cuja  essencialidade  prevalece  sobre  os  demais 
interesses  do  Poder  Público.  Os  documentos  acostados  aos 
autos,  juntamente  com  a  peça  inicial,  são  suficientes  para  a 
comprovação  da  patologia,  da  necessidade  de  tratamento 
médico-cirúrgico  e  da  ausência  de  condições  financeiras  para 
arcar com o tratamento indicado. Não há cerceamento de defesa, 
se o julgador deixa de oportunizar a produção de prova, mediante 
a existência nos autos de elementos suficientes para a formação 
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de  seu  convencimento.  STJ  -  REsp  973.513/PR,  Rel.  MIN. 
CARLOS FERNANDO MATHIAS JUIZ CONVOCADO DO TRF 
18 REGIÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2008,  DJe 
15/04/2008. A assistência à saúde independe da comprovação de 
hipossuficiência de recursos. TJSC; AI 2011.029894-6; Palhoça; 
Primeira  Câmara  de  Direito  Público;  Rel.  Des.  Jorge  Luiz  de 
Borba; Julg. 28/02/2012; DJSC 20!03/2012; Pág. 199. - Estando 
reconhecida a preclusão com relação a algum argumento posto 
nas razões recursais, este não deve ser conhecido. - Art. S° - Na 
aplicação da lei,  o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 
dirige  e  às  exigências  do  bem  comum.  Lei  de  Introdução  às 
Normas do Direito Brasileiro.   TJPB - Acórdão do processo nº 
20020100150107001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator José 
Ricardo Porto - j. em 27/09/2012

Apesar  da  sentença  ilíquida  ter  sido  desfavorável  ao   Estado  da 
Paraíba,  ente  público,  não  houve  a  remessa  necessária.   A dispensa  de  reexame 
necessário  quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito  controvertido  for  inferior  a 
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas, conforme a Súmula 490 
do STJ, senão vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL SENTENÇA PROLATADA EM DESFAVOR 
DA  FAZENDA  PUBLICA  VERBA  ILÍQUIDA  -  REEXAME 
NECESSÁRIO REALIZADO REMESSA IMPROVIDA. A dispensa 
de reexame necessário,  quando o valor da condenação ou do 
direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não 
se aplica a sentenças ilíquidas. STJ, Súmula 490 (...)
TJPB - Acórdão do processo nº 04620110006247001 - Órgão (1 
CAMARA  CIVEL)  -  Relator  Leandro  dos  Santos  -  j.  em 
02/04/2013

 Assim, conheço de ofício a Remessa Necessária.   

O direito à saúde encontra guarida constitucional, conforme disposto 
no art. 6º3 da CF.  Objetivando assegurar tal direito, o art. 1964 da Carta Magna atribui ao 
Estado  o  dever  de  promover  a  todos  o  acesso  à  saúde,  não  condicionando  tal 
prerrogativa à necessidade de requerimento por parte da pessoa interessada.

Demonstrada a necessidade de utilização de determinado tratamento 
indispensável  ao  restabelecimento  da  saúde,  bem  corno  à  preservação  da  vida,  e 
comprovada a situação econômica do solicitante, é dever do Estado fornecer a cirurgia 
pleiteada.

Destarte,  estando a sentença em consonância com a jurisprudência 
pátria, impõe-se negar seguimento também à remessa oficial, mantendo-se a decisão a 
quo por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

3 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

4 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 doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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Diante do exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO E  A REMESSA NECESSÁRIA, 
o que faço de forma monocrática, com fulcro no art. 557,  caput, do CPC, por estarem 
em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.                   

No  tocante  as  alegações  de  1-  Ilegitimidade  Passiva  Ad 
Causam e recente modificação da jurisprudência do STJ;   2 - Necessidade 
de comprovação da ineficácia dos tratamentos médicos disponibilizados pelo 
Estado para se valer unicamente da receita médica emitida por particular; 3 - 
Direito do Estado de observar o quadro clínico da autora; 4- Inexistência de 
prova inequívoca e do elevado preço do tratamento,  tais  matérias não foram 
debatidas no primeiro grau e muito menos constou do pedido inicial ou da 
sentença.   Ademais, o  tribunal,  por  força  do  efeito  devolutivo  do  apelo, 
conhece da matéria suscitada e debatida no primeiro grau, sendo vedada a 
apreciação de questões apresentadas somente em sede recursal,  porque 
proibida a inovação, nos termos do  § 1º do art.515 e do art. 517, ambos do 
Código de Processo Civil.

Verifica-se, assim, que todas as questões postas no agravo 
foram  devidamente  analisadas  pelo  relator,  não  havendo  motivo  para 
retratação, tampouco para provimento do presente agravo interno. 

DISPOSITIVO

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR
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