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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
RECURSO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
DO  ESTADO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTES FEDERADOS. PRECEDENTE DO STF. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  SEM
OPORTUNIZAR  AS  PARTES  O  DIREITO  DE
ESPECIFICAÇÃO  DAS  PROVAS  PRETENDIDAS.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM.
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APELO.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao
juiz,  desde  que  suficientes  os  elementos  probatórios,
mormente  quando  a  questão  é  de  direito  e  de  fato  e  os
documentos carreados aos autos suprem a necessidade da
dilação  probatória;  entretanto,  pairando  dúvida  sobre  a
necessidade da produção de provas, postulada pela parte
demandada  que  a  pleiteou  de  forma  razoável,  deve-se
permitir  a  sua  produção,  para  que  sejam esclarecidos  os
pontos  controversos.  a  supressão  de  fase  processual
obrigatória e o cerceamento de defesa, caracterizado pela
inexistência  de  intimação  para  produção  de  provas
essenciais  ao  desate  da  lide,  tornam nulo  o  processo  e,
consequentemente, a sentença que o solucionou.



Vistos, 

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

da Paraíba contra sentença de fls. 65/70, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda

Pública de Campina Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em face dele

intentada  por  Maria  Célia  Serrão  de  Oliveira,  que  após  rejeitar  as  preliminares

arguidas,  julgou  procedente  o  pedido  autoral,  para  condená-lo  ao  fornecimento  da

medicação descrita na exordial, mediante prévios exames e pelo tempo da duração da

prescrição  médica  sem,  entretanto,  fixar  honorários  advocatícios,  nos  termos  da

Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.1

Em suas razões (fls. 74/95), arguiu, preliminarmente, (i) a nulidade do Aresto

pelo cerceamento defesa e inobservância do contraditório, mediante a não intimação

das partes para produção de provas; (ii) a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de

que  o  fornecimento  do  medicamento  pleiteado  não  é  de  sua  responsabilidade,

apontando o Município de Campina Grande, que detém a gestão plena das verbas do

SUS; a falta de interesse processual pela ausência de análise prévia do quadro clínico

da  Autora  por  profissional  do  SUS  e  (iv)  pela  possibilidade  de  substituição  do

tratamento  médico  indicado  pelo  profissional  particular  da  Demandante  por  outro

indicado pelo Demandado.

No mérito, alegou que o tratamento pleiteado não se insere nas competências

do Estado, e que o medicamento pretendido não está no rol de fármacos excepcionais

listados pelo Ministério da Saúde.

Defendeu a independência e harmonia dos Poderes e a vedação de despesa

que excede o crédito orçamentário anual.

Pugnou,  por  fim,  pelo provimento  do Recurso,  para  que sejam acolhidas as

preliminares  de  nulidade,  e  não  sendo  este  o  entendimento  que  o  pedido  julgado

totalmente improcedente. 

Contrarrazões ofertadas, fls.98/99, pelo desprovimento da Irresignação. 

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito pelo

improvimento do Apelo e da Remessa. 

É o relatório. 

1.  Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública  quando ela atua contra a pessoa jurídica de
direito público à qual pertença.



DECIDO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Reexame e do Apelo e

os analiso conjuntamente pela indissociabilidade de seus argumentos.

Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Ente Estatal.

O art. 196 da Constituição da República preconiza que a responsabilidade pela

vida e saúde do indivíduo cabe, solidariamente, a qualquer dos entes federados.

O  Supremo  Tribunal  Federal  reafirmou  sua  jurisprudência  sobre  a

responsabilidade  solidária  dos  entes  federados  no  dever  de  prestar  assistência  à

saúde, conforme abaixo transcrito, submetendo o tema a Repercussão Geral: 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.

RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA DOS  ENTES  FEDERADOS.

REPERCUSSÃO  GERAL RECONHECIDA.  REAFIRMAÇÃO  DE

JURISPRUDÊNCIA.  O  tratamento  médico  adequado  aos

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto

responsabilidade solidária dos entes  federados.  O polo passivo

pode  ser  composto  por  qualquer  um  deles,  isoladamente,  ou

conjuntamente.  (RE  855178  RG,  Relator  (a):  Min.  LUIZ  FUX,

julgado  em  05/03/2015,  PROCESSO  ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015

PUBLIC 16-03-2015)

Dessa forma, o recurso terapêutico é responsabilidade solidária da União, dos

Estados  e  Municípios,  sendo  irrelevante,  para  o  fornecimento  de  medicamentos,

produtos ou tratamentos a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS),

com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente à Administração e

competência do ente federado.

Assim,  a  Autora  não  é  obrigada  a  saber  qual  dos  entes  da  Federação  é

responsável  para responder  pelo seu tratamento,  podendo direcionar  o  seu pedido

àquele que lhe convier, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva

do Apelante.

As preliminares de falta de interesse processual confundem com o mérito do

Apelo, pelo que oportunamente serão tratadas.

Da preliminar de cerceamento defesa.



O Demandado aduziu a ausência de análise prévia do quadro clínico da Autora

por profissional do SUS, a possibilidade de substituição do tratamento médico indicado

pelo profissional particular da Demandante por outro por ele indicado ou fornecido, o

tratamento  pleiteado não se inseria  nas suas competências,  e  que o medicamento

pretendido não estaria no rol de fármacos listados pelo Ministério da Saúde.

Com fundamento nos fatos relatados, o Apelante defendeu o cerceamento ao

direito  de  demonstrar  suas  alegações,  conquanto  tenha  requerido  a  produção  de

provas (fl. 50), razão pela qual pugnou pela anulação da Sentença.

Como acima narrado, não pode prosperar uma decisão onde se considera tão

somente fatos e argumentos articulados pela parte Autora, ora Apelada, sem permitir

ao Promovido, Apelante, o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe

para sua ampla defesa.

Ao julgar antecipadamente à lide, sem intimação das partes para especificação

das provas pretendidas, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas,

tem-se que, tacitamente, foi  indeferida a produção delas, devidamente requerida na

Contestação,  ocasionando  verdadeiro  cerceamento  de  defesa,  que  torna  nula  a

Sentença recorrida.

O CPC-1973, art. 330, é enfático no sentido de que o julgamento antecipado da

lide somente será permitido quando a questão de mérito for unicamente de direito e

não houver necessidade de produção de provas em audiência. No caso em comento, o

“Decisum” carece de produção de provas, conforme requerido em contestação.

A falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e

a não produção da prova, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto

no art. 5º, LV, CF/1988, ocasionando “error in procedendo” e, neste caso, o Tribunal

deverá  simplesmente  anular  a  sentença  prolatada,  devendo  remeter  os  autos  à

instância inferior para que o juízo “a quo” profira outra decisão, após o exaurimento da

fase instrutória.

Neste sentido as seguintes decisões, “verbis”:

EMENTA:  AÇÃO  MONITÓRIA.  DECLARAÇÃO  DE  DÍVIDA.

EMBARGOS  MONITÓRIO.  ALEGAÇÃO  DE  ADIMPLEMENTO.

DECLARAÇÃO  DE  TERCEIRO  RELATANDO  O  PAGAMENTO.

JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  REJEIÇÃO  DOS



EMBARGOS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  MONITÓRIO.

APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.

QUESTÃO  CONTROVERTIDA  RELEVANTE.  DILAÇÃO

PROBATÓRIA.  NECESSIDADE.  JULGAMENTO  ANTECIPADO

DA LIDE.  AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO  NA SENTENÇA.

NULIDADE.  ACOLHIMENTO.  PROVIMENTO  DO  APELO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no AgInt

no AREsp 840.817/RS, o direito à prova, enquanto corolário do

direito fundamental ao contraditório, deve ser garantido pelo Juízo

na instrução de Embargos Monitórios, porquanto submetidos ao

rito  ordinário,  desde que identificadas,  na fase de saneamento,

questões  controvertidas  que  necessitem  de  dilação  probatória,

nos  termos  do  art.  324  e  331,  §2º,  do  CPC/73.   (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00155396220128150011,

4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO

MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 22-11-2016) 

COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO

PAGAMENTO  DE  FÉRIAS,  TERÇO  CONSTITUCIONAL  E

GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE

SERVIÇO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2009.

PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  PROCEDÊNCIA

PARCIAL.  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO.

JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  LOGO  APÓS  A

INTIMAÇÃO  DA PARTE  AUTORA PARA APRESENTAÇÃO  DE

RÉPLICA. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA

ESPECIFICAÇÃO  DAS  PROVAS  PRETENDIDAS.  PLEITOS

JULGADOS PROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVA DO

PAGAMENTO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NULIDADE  DA

SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM.

PRECEDENTES  DO  STJ.  PROVIMENTO  DA  REMESSA

NECESSÁRIA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Embora caiba ao

juízo, enquanto destinatário final da prova, a apreciação sobre a

suficiência ou não do acervo probatório para decisão do pedido, é

nula a sentença que, julgando antecipadamente a lide sem prévia

intimação  das  partes  para  especificação  de  provas,  considera

procedente o pedido por ausência de prova do pagamento dos

valores  pleiteados  na  petição  inicial.  2.  Remessa  Necessária

conhecida  e  provida.  Apelo  prejudicado.   (TJPB  -



ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00009214220148150141,

4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO

MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 01-11-2016) 

PROCESSUAL  CIVIL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OCORRÊNCIA. PEDIDO

DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO APRECIAÇÃO. OFENSA AO

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PLENO.

PRELIMINAR  ACOLHIDA.  IMPERIOSA  A  ANULAÇÃO  DA

SENTENÇA PARA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. APELO PROVIDO

PARA ANULAR A SENTENÇA. Em homenagem aos princípios da

ampla  defesa  e  contraditório  pleno,  é  imperioso  que  se  abra

oportunidade  para  que  a  ré,  no  curso  da  presente  ação  de

conhecimento, produza prova de tudo quanto alega, em especial,

perícia técnica no aparelho de medição que afirma ter sido objeto

de  fraude.  (TJ-SP  -  APL:  36986020128260077  SP  0003698-

60.2012.8.26.0077,  Relator:  Adilson  de  Araujo,  Data  de

Julgamento: 27/11/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de

Publicação: 27/11/2012)

As alegações contrapostas ao alegado pela Apelada constituem uma questão

controvertida relevante que, se provadas, extinguem o direito da Recorrida ou alteram

substancialmente o pedido formulado, razão pela qual o Juízo deveria haver instaurado

a  fase  probatória,  facultando  às  partes  a  produção  delas,  ou  exposto  com

fundamentação idônea as razões que justificaram o julgamento antecipado da lide.

Em suma, o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde

que suficientes os elementos probatórios, mormente quando a questão é de direito e de

fato  e  os  documentos  carreados  aos  autos  suprem  a  necessidade  da  dilação

probatória; entretanto, pairando dúvida sobre a necessidade da produção de provas,

postulada pela parte demandada que a pleiteou de forma razoável, deve-se permitir a

sua produção, para que sejam esclarecidos os pontos controversos. a supressão de

fase processual obrigatória e o cerceamento de defesa, caracterizado pela inexistência

de intimação para produção de provas essenciais ao desate da lide, tornam nulo o

processo e, consequentemente, a sentença que o solucionou.

Isto posto, conhecidas à Apelação e à Remessa e rejeitada a preliminar de

ilegitimidade passiva, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e o faço nos

termos do art. 557 do CPC-1973, para anular o Aresto e determinar o retorno dos autos



ao Juízo de Origem para instauração da fase probatória.

P.I.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho

Juiz Convocado

J/15
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