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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  REQUERIMENTO  DE 
PASSAGENS E HOSPEDAGENS PARA A REALIZAÇÃO 
DE  TRATAMENTO  MÉDICO  EM  SALVADOR-BA. 
NECESSIDADE  DE  PERÍCIA  PARA  VERIFICAR  SE  O 
ESTADO  TEM  CONDIÇÕES  DE  DISPONIBILIZAR 
PROCEDIMENTO  SEMELHANTE  COM  OS  MESMOS 
RESULTADOS,  SEM  NECESSIDADE  DE 
DESLOCAMENTO  DA  PACIENTE.  PRECEDENTES. 
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA  DE  PRIMEIRO  GRAU. 
PROVIMENTO DOS RECURSOS. 

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL 
CIVIL.  Apelação  cível.  Ação  ordinária  de  cobrança  c/c 
obrigação  de  fazer.  Preliminar.  Nulidade  da  sentença.  
Cerceamento de defesa. Dispensa de prova técnica. Julgamento  
antecipado  da  lide.  Impossibilidade.  Necessidade  de  dilação 
probatória.  Princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  
Acolhimento. Acolhimento. Precedentes dos Tribunais Superiores.  
Aplicação do Art. 557, § 1º-A, do CPC. Provimento.  De regra, o 
julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC) não viola os  
princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  ante  o  
princípio  do  livre  convencimento  motivado  do  Magistrado.  
Assim,  não havendo necessidade de dilação probatória  ou 
versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito,  
pode  o  Juiz  julgar  antecipadamente  a  lide,  sem  que  isso  
implique  cerceamento  de  defesa.  Entrementes,  havendo 
necessidade  de  dilação  probatória,  imprescindível  para  a 
solução  do  litígio,  não  pode  o  magistrado  julgar  
antecipadamente  a  lide,  sem  antes  oportunizar  a  parte  a  
produção da prova. Não basta garantir à parte a participação 
apenas  formal  ao  processo,  deve  ser  assegurado  o 
contraditório  substancial,  incluindo,  nesse  aspecto,  a  
produção de prova capaz de  influenciar  no  julgamento  final
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do mérito da causa. Vistos e etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO 
do Processo Nº 00005466420138150371, - Não possui -, Relator  
DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 05-11-2014) 

RELATÓRIO
 

Trata-se  de  Remessa Necessária  e  Apelação Cível,  esta  interposta  pelo 

Estado da Paraíba, desafiando sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente o pedido exordial, para determinar que 

o promovido forneça à autora passagens aéreas de ida e volta e 4 diárias para a cidade 

de Salvador-BA, a cada seis meses, incluindo acompanhante, enquanto comprovada a 

necessidade  via  prescrição  médica,  sob  pena  de  sequestro  do  valor  necessário  ao 

cumprimento da medida e de encaminhando dos autos ao MP, para apuração de possível 

crime de improbidade administrativa. 

Ademais,  condenou  a  Fazenda  Pública  em  honorários  advocatícios 

arbitrados  em  R$  1.000,00  (um  mil  reais),  nos  termos  do  art.  20,  §4º,  do  CPC  e 

determinou a remessa dos autos a esta instância, por força do duplo grau de jurisdição. 

Apura-se da petição inicial que a autora aforou a demanda a fim de obter 

passagens aéreas e estadia, para ela e seu acompanhante, para a cidade de Salvador, 

sempre  que  recomendado  pelo  seu  médico,  porquanto  está  acometida  de  Leucemia 

Mielóide Crônica, cujo acompanhamento hospitalar está sendo feito na cidade baiana, 

todavia, não possui condições de arcar com as despesas relacionadas às viagens. 

Irresignado com o decisum de primeiro grau, o Estado apresentou apelo, às 

fls. 80/84, pugnando pela anulação da sentença, ante a supressão da fase instrutória e o 

julgamento antecipado da lide. 

Nesse  sentido,  aduz  ser  essencial  a  realização  de  perícia  médica  na 

promovente, necessária para avaliar a possibilidade de substituição do tratamento médico 

pleiteado. Afirma que o caso difere daqueles de simples fornecimento de medicamentos, 

já que a demandante requer a concessão de passagens e diárias, para fazer o tratamento 

de sua escolha, na cidade de sua preferência. 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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Assevera que o direito à saúde deve ser universal, todavia, a ser prestado 

de forma proporcional e razoável, sob pena de se colocar em cheque a manutenção e 

viabilidade do Sistema Público de Saúde, de modo que devem ser avaliadas algumas 

possibilidades alternativas para o tratamento da autora, como por exemplo, ser realizado 

pelo SUS na cidade de João Pessoa. 

Afirma,  ainda,  que  a  promovente  deve  demonstrar  a  impossibilidade 

financeira  de  custear  o  próprio  tratamento,  pelo  que  o  requer  o  provimento  do  seu 

recurso, com a anulação do decisório de primeiro grau e a realização de perícia técnica. 

Ausência de contrarrazões, conforme certificado às fls. 98. 

É o relatório.

DECIDO

O Ente Estatal se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido 

posto  na  exordial,  determinando  que  o  promovido  disponibilize  para  a  autora  e  seu 

acompanhante, sempre que houver recomendação médica, passagens e hospedagens, 

para a cidade de Salvador-BA, para que possa se submeter ao tratamento Leucemia que 

a acomete. 

De início, concebo pela necessidade de prova pericial na demandante. 
Explico. 

Ora,  o  caso  dos  autos  não  diz  respeito  a  um  simples  fornecimento  de 

medicamentos,  o  qual  compete  solidariamente  a  qualquer  dos  entes  federativos,  nos 

termos do art. 196 da Constituição Federal. 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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Vê-se que a autora requereu a disponibilização pelo Estado de passagens e 

hospedagens,  por  tempo  indeterminado,  a  fim  de  possibilitar  a  realização  do  seu 

tratamento médico na cidade de Salvador-BA. 

Assim, considerando o alto custo a ser suportado pela Fazenda Pública e a 

situação  diferenciada  dos  autos,  seria  essencial  a  realização  de  perícia  médica  na 

promovente,  a  fim  de  verificar  se  o  Estado  da  Paraíba  tem  condições  de  fornecer 

tratamento  semelhante  à  demandante,  a  ser  realizado  pelo  SUS  ou  hospitais 

conveniados,  sobretudo  tendo  em  vista  já  possuir  nosocômios  especializados  em 

tratamentos para o Câncer. 

Acerca do tema, o  Estado da Paraíba editou o "Manual de Normatização do 

Tratamento Fora de Domicílio vigente no Estado da Paraíba" que assim estatuiu: 

2.1.1  O beneficio de Tratamento Fora de Domicilio consiste em 
fornecimento  de  passagens  para  deslocamento  exclusivamente  
dos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  e  seus  
acompanhantes  –  se  necessário  –  para  a  realização  de  
atendimento  médico  especializado  em  alta  complexidade  em 
Unidades de Saúde cadastradas / conveniadas ao SUS em outras  
Unidades  da  Federação  de  acordo  com a  CNRAC  e  CERAC.  
Também  está  previsto  o  pagamento  de  ajuda  de  custo  para  
alimentação  e  pernoite,  somente  após  comprovação  dessa  
necessidade  mediante  análise  sócio-econômica  efetuada  por  
Assistente  Social  do  Município  de  origem  do  paciente.  Estes 
benefícios  somente  serão  concedidos  quando  esgotados  
todos  os  meios  de  tratamento  na  Rede  Pública  ou  
Conveniadas ao SUS no Estado da Paraíba, desde que haja  
possibilidade  de  cura  total  ou  parcial,  limitado  ao  período  
estritamente necessário ao tratamento,  de acordo com o  § 1º 
do Art. 1º Da Portaria SAS / MS nº 055/1999. De acordo com 
esta mesma Portaria no seu § 3º do Art. 1º da Portaria SAS / MS 
nº 055/1999, fica vedada a autorização de TFD para tratamentos  
que  utilizem  procedimentos  assistenciais  contidos  no  Piso  de 
Atenção Básica (PAB).

Segundo o normativo, o benefício de tratamento fora do domicílio apenas 

será  concedido  ao  paciente  quando  esgotados  todos  os  meios  na  Rede  Pública  ou 

Conveniadas ao SUS no Estado da Paraíba, ou ainda, quando o Ente não disponibilizar  

de tratamento para a sua patologia. Mais uma razão para ser feita a perícia técnica. 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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Portanto,  antes  de  se  deferido  o  pleito  autoral,  imperiosa  a  anterior 

realização de prova pericial nos moldes acima delineados.

Assim  sendo,  o  julgamento  antecipado  da  lide  operado  na  instância 

originária mostrou-se açodado. 

 Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: 

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL 
CIVIL.  Apelação  cível.  Ação  ordinária  de  cobrança  c/c 
obrigação  de  fazer.  Preliminar.  Nulidade  da  sentença.  
Cerceamento de defesa. Dispensa de prova técnica. Julgamento  
antecipado  da  lide.  Impossibilidade.  Necessidade  de  dilação 
probatória.  Princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa.  
Acolhimento. Acolhimento. Precedentes dos Tribunais Superiores.  
Aplicação do Art. 557, § 1º-A, do CPC. Provimento. De regra, o  
julgamento  antecipado  da  lide  (art.  330  do  CPC)  não  viola  os  
princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o princípio do  
livre convencimento motivado do Magistrado. Assim, não havendo  
necessidade  de  dilação  probatória  ou  versando  a  causa  sobre 
matéria  exclusivamente  de  direito,  pode  o  Juiz  julgar  
antecipadamente a lide, sem que isso implique cerceamento de 
defesa. Entrementes, havendo necessidade de dilação probatória,  
imprescindível para a solução do litígio, não pode o magistrado  
julgar  antecipadamente a lide,  sem antes oportunizar  a parte a  
produção  da  prova.  Não  basta  garantir  à  parte  a  participação  
apenas formal ao processo, deve ser assegurado o contraditório  
substancial, incluindo, nesse aspecto, a produção de prova capaz 
de influenciar no julgamento final do mérito da causa. Vistos e etc.  
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  
00005466420138150371, - Não possui -, Relator DES ABRAHAM 
LINCOLN DA C RAMOS , j. em 05-11-2014) 

Nesse diapasão, vislumbro a necessidade de remeter os autos à instância 

de  origem,  a  fim  de  se  designar  uma perícia  para  verificar,  no  caso  concreto,  se  a 

Fazenda Pública tem condições de fornecer à autora o procedimento adequado à sua 

enfermidade.  

Sendo  assim,  atendendo  ao  devido  processo  legal,  em  especial  aos 

princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade real e da justiça substancial, urge 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
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que se anule a sentença, para se reabrir a instrução processual, relativamente no que diz 

respeito à perícia médica, sendo necessária a baixa dos autos à Vara de origem para o 

cumprimento desse mister. 

Neste azo,  acosto arestos do Colendo STJ, acerca da possibilidade de o 

Magistrado avaliar a necessidade de prova técnica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  PROVA PERICIAL. INICIATIVA 
PROBATÓRIA DO JUIZ.  POSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO NÃO 
CONFIGURADA.
I - Não há sentido em alegar que está preclusa a oportunidade da  
parte requerer ou pagar as custas relativas à perícia quando esta  
foi  determinada,  de  ofício,  pelo  juiz.  Incidência  da  Súmula  
284/STF.
II - Na linha dos precedentes desta Corte o magistrado não  
apenas está autorizado a determinar, de ofício, a realização 
de prova pericial,  como ainda lhe compete,  a  partir  de um  
livre  convencimento  motivado,  examinar  se  a  perícia  
apresentada é suficiente, se deve ser realizada uma nova ou,  
ainda, se deve ser afastada a conclusão do laudo.
Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg  nos  EDcl  no  Ag  1344133/MT,  Rel.  Ministro  SIDNEI 
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  26/04/2011,  DJe 
04/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 
ERRO MÉDICO. JUIZ QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS 
PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS.  POSSIBILIDADE.  
PRINCÍPIO  DA  INVESTIGAÇÃO  E  DA  VERDADE  REAL. 
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O artigo 130 do CPC permite ao julgador, em qualquer fase do  
processo,  ainda  que  em  sede  de  julgamento  da  apelação  no 
âmbito  do  Tribunal  local,  determinar  a  realização  das  provas  
necessárias à formação do seu convencimento, mesmo existente  
anterior perícia produzida nos autos.
2.  Contudo,  não  é  possível  ao  Julgador  suprir  a  deficiência  
probatória da parte, violando o princípio da imparcialidade, mas,  
por  óbvio,  diante  da  dúvida  surgida  com  a  prova  colhida  nos 
autos, compete-lhe aclarar os pontos obscuros, de modo a formar  
adequadamente sua convicção.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp  906.794/CE,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 13/10/2010)

O  que  se  deseja,  no  caso,  apesar  da  morosidade  inerente  à  presente 

providência, é a segurança e a certeza no julgamento que se quer produzir. E isto não é 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
6



AP E RO. 0036059-24.2011.815.2001

possível no estado em que o processo se encontra, de tal sorte que a providência ora 

alvitrada é medida inafastável.

Por todo o exposto, nos termos do art. 557, §1º-A, do Código de Processo 

Civil,  dou  provimento  aos  recursos,  para  anular  a  decisão  de  primeiro  grau, 
determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que seja realizada prova 

pericial médica na autora, nos termos acima expostos.  

P.I. 

João Pessoa, 09 de abril de 2015. 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
             RELATORA

J/02
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