
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

  ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000335-56.2012.815.0761. 
REMETENTE: Juízo de Direito da  Vara Única da Comarca de Gurinhém. 
RELATOR: Ricardo Vital  de Almeida, Juiz de Direito convocado para substituir o Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Estado da Paraíba.
PROCURADOR: Maria Clara Carvalho Lujan. 
APELADO: Maria da Penha Lima Régis. 
ADVOGADO: Luiz Barbosa de Almeida. 

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  ESTADO.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  PÚBLICOS  PARA  FINS  DE
CUSTEIO  DE  TRATAMENTO,  EXAMES  E  DE  MEDICAMENTOS.
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  196,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
PRECEDENTES DO STJ.  REJEIÇÃO.  PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA
MÉDICA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ANÁLISE DO QUADRO CLÍNICO.
PROVA  DESNECESSÁRIA.  REJEIÇÃO.  DESPROVIMENTO.  SEGUNDA
APELAÇÃO  INTERPOSTA  PELO  ESTADO. PROTOCOLO  POSTERIOR.
DESOBEDIÊNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE  RECURSAL.
OCORRÊNCIA  DA  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  PRECEDENTES  DOS
ÓRGÃOS  FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB.  NÃO  CONHECIMENTO. REMESSA
NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA N.º 490, STJ. CONHECIMENTO
DE  OFÍCIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. DESPROVIMENTO  DO
PRIMEIRO  APELO  E  DA  REMESSA,  E  NÃO  CONHECIMENTO  DA
SEGUNDA APELAÇÃO. 

1. A interposição de duas apelações pela mesma parte enseja o não conhecimento da
segunda, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal.

2. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, no sentido genérico, cabendo à parte
optar dentre os entes públicos qual deve lhe prestar assistência à saúde, pois todos são
legitimados passivos para tanto, à luz do art. 196 da Constituição Federal.

3. “Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a
lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas
ao  constatar  que  o  acervo  documental  é  suficiente  para  nortear  e  instruir  seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção
de  quaisquer  provas  que  entender  pertinentes  ao  julgamento  da  lide.  STJ,  Resp
902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU 10.05.2007, p.
357.” (TJ/PB, Tribunal Pleno, AC nº 20020110288178001, Relª. Desª Maria Das Neves
do Egito de A. D. Ferreira, julg. Em 14/08/2012).

4.  É  dever  inafastável  do  Estado  o  fornecimento  de  medicamento  indispensável  ao
tratamento de doença grave, ainda que não faça parte da lista fornecida pelo SUS.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à APELAÇÃO



CÍVEL Nº 0000335-56.2012.815.0761,  em que figuram como APELANTE: Estado da
Paraíba e APELADA Maria da Penha Lima Régis. 

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator, em  conhecer  da  Apelação  e  de  ofício,  da  Remessa
Necessária, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de
defesa, e no mérito, negar-lhes provimento, e não conhecer da segunda Apelação. 

VOTO. 

O Estado da Paraíba interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Gurinhém, f. 106/109, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer em face dele ajuizada por Maria da Penha Lima Régis que julgou procedente o
pedido, condenado-o ao fornecimento do medicamento Aclasta, na forma prescrita pelo
médico que acompanha a Autora, ora Apelada, deixando de submeter o Julgado ao duplo
grau de jurisdição obrigatório.

Em suas razões, f. 112/123, arguiu as preliminares de sua ilegitimidade passiva, e
de cerceamento de defesa,  por entender  que é necessário a realização de prova para
análise do quadro clínico da Apelada, pugnando pelo provimento do Apelo para que elas
sejam acolhidas. 

Incontinenti,  o  Estado  interpôs  outra  Apelação,  f.  121/131,  repisando  as
preliminares agitadas em seu primeiro Recurso, requerendo o provimento do Recurso e,
ao final, prequestionando o art. 420, Parágrafo Único do Código de Processo Civil. 

Sem Contrarrazões da Apelada, consoante a Certidão de 134. 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo retorno dos autos à origem para que seja
exercido o juízo de admissibilidade recursal do segundo Apelo, Parecer de f. 139. 

É o Relatório.



Na esteira da jurisprudência dos Órgãos Fracionários deste Tribunal de Justiça 1,
a  interposição  de  duas  apelações  pela  mesma  parte  enseja  o  não  conhecimento  da
segunda, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal, razão pela qual não
conheço  do  segundo  Apelo  interposto  pelo  Estado,  f.  121/131,  posto  que  foi
protocolado posteriormente.

A  primeira  Apelação  é  tempestiva,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  de
admissibilidade, dela conheço e,  de ofício, da Remessa Necessária, por se tratar de
sentença ilíquida2, analisando-as conjuntamente. 

A  insurgência  do  Apelante  se  limitou  à  arguição  das  preliminares  de
ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa, sem atacar o mérito da demanda. 

A  responsabilidade entre os entes públicos para fins de custeio de tratamento,
exames e de medicamentos é solidária, nos termos do art. 196, da Constituição Federal,
tendo legitimidade a  União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para
figurarem no polo passivo da demanda, consoante tem decidido o Superior Tribunal de
Justiça3, pelo que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

1 PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  POR
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDAR A EXORDIAL.
PETIÇÃO  ESTRANHA  AO  DESPACHO.  DESCUMPRIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS  À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DESCABIMENTO.  SEGUNDO  APELO.  NÃO  CONHECIMENTO.  OBEDIÊNCIA  AO  PRINCÍPIO  DA
UNIRRECORRIBILIDADE  RECURSAL.  OCORRÊNCIA  DA  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  RECURSO  SEGUIMENTO  NEGADO.  APLICAÇÃO  DO  CAPUT  DO
ART.  557  DO  CPC.  Não  tendo  o  autor/apelante  cumprido  a  determinação  judicial  para  providenciar  os
documentos necessários ao ajuizamento da inicial, não há outra medida a ser tomada, a não ser a extinção do
processo sem resolução do mérito. O desatendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da
inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito. Inteligência do § único do art. 284 e do
art. 267, inciso I, ambos do código de processo civil. ¿a interposição de duas apelações pela mesma parte enseja
o não conhecimento da segunda. Violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão
consumativa. [... ]¿ (apelação cível nº 70032768020, décima segunda Câmara Cível, tribunal de justiça do RS,
relator: judith dos Santos mottecy, julgado em 25/03/2010). ¿diz-se consumativa a preclusão quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o
ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo pelo fato de já havê-la exercido. ¿. Recurso a que
se nega seguimento forte no caput do art. 557 do CPC. Ante o exposto, não conheço do apelo de fls. 49/50, ante a
preclusão consumativa e, ao apelo de fls. Fls. 36/38, nego-lhe seguimento, o que faço de forma monocrática, nos
termos do art. 557, caput, do CPC, para manter inalterados os termos da sentença a quo. (TJPB; APL 0042349-
84.2013.815.2001; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 15/04/2015; Pág. 10)

PRELIMINAR. Interposição de dois recursos apelatórios pela parte promovida. Princípio da unirrecorribilidade.
Não  conhecimento  do  segundo  apelo.  ¿a  interposição  de  duas  apelações  pela  mesma  parte  enseja  o  não
conhecimento  da  segunda.  Violação  ao  princípio  da  unirrecorribilidade  recursal  e  ocorrência  da  preclusão
consumativa. [...]¿ (apelação cível nº 70032768020, décima segunda Câmara Cível, tribunal de justiça do RS,
relator: judith dos Santos mottecy, julgado em 25/03/2010). Apelações cíveis. Indenização por danos morais.
Financiamento de veículo. Quitação. Permanência do gravame junto ao Detran. Falha na prestação do serviço.
Configuração do dano moral. Quantum indenizatório. Majoração. Situação perdurando por cerca de dois anos.
Desprovido o apelo da instituição financeira e provimento da apelação interposta pela parte autora. É obrigação
da  instituição  financeira  liberar  o  gravame  incidente  sobre  o  veículo  financiado,  após  regular  quitação  do
contrato de financiamento,  garantido  por  alienação fiduciária.  Dessa forma,  a  demora  injustificada constitui
negligência da instituição financeira. É cabível a reparação por danos morais quando existente gravame junto ao
Detran, mesmo depois de adimplida a dívida, pois é evidente a falha na prestação dos serviços. O dano moral tem
por objetivo representar para a vítima uma satisfação moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, também,
desestimular o ofensor da prática futura de atos semelhantes, deste modo, o quantum indenizatório deve ser
fixado  analisando-se  a  repercussão  dos  fatos,  devendo  se  ter  por  base  os  critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.  (TJPB; APL 0014475-17.2012.815.0011;  Terceira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.
Ricardo Vital de Almeida; DJPB 16/12/2014; Pág. 14)

2 Súmula nº 490, do Superior Tribunal de Justiça: “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”.

3ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO



 O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que “o juiz tem o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente,  desprezando a realização de audiência
para  a  produção  de  provas  ao  constatar  que  o  acervo  documental  é  suficiente  para
nortear e  instruir  seu entendimento.  É do seu livre convencimento o deferimento de
pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide.”4.

A alegação feita pelo Apelante de que é necessário a realização de perícia para se
que  possa  analisar  o  quadro  clínico  da  Apelada  quanto  à  indispensabilidade  do
medicamento  a  ser  fornecido  demonstra-se  descabida,  uma vez  que a  doença que a
acomete e o tratamento necessário restaram demonstrados por meio do documento de f.
07  fornecido por profissional do próprio Sistema Único de Saúde – SUS.

Ademais, o Estado requereu a realização de perícia médica, Petição de f. 97, que
foi deferida pelo Juízo, Decisão de f. 106, e, embora tenha sido intimado pessoalmente
para tal fim, f. 101, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação de interesse,
consoante a Certidão de f. 102, motivo pelo qual rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa. 

A Apelada, de acordo com o Laudo Médico de f. 07 é portadora de Osteoporose,
necessitando do uso do medicamento Aclasta. 

Trata-se  de  pessoa idosa,  f.  05,  alega  não  possuir  condições  financeiras  para
adquirir o medicamento prescrito, pelo que diante da negativa do Estado em fornecê-lo,
demonstra-se cabível a intervenção do Judiciário para garantia do direito fundamental
por ela perseguido, embasado nas argumentações fáticas e jurídicas acima expendidas.

ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  SUPLEMENTO  ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERADOS.  PRECEDENTES.  DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de
interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária do Estado agravante foi firmada
ante as disposições da Lei n.º 8.080/90.2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem
decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos
entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda
que objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1495120/MG, Rel.  Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014,  DJe
10/12/2014)

4PRELIMINAR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEIÇÃO - Todos os entes da Federação
possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação de fornecimento de medicamento, haja
vista que o direito à saúde é prestado aos cidadãos através de um sistema único, integrado por uma
rede regionalizada e hierarquizada, composta por todos os entes federados, em que o poder é
descentralizado, não havendo necessidade de chamar a União e o Município para figurarem no
processo. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE NOMEAÇÃO DE MÉDICO-PERITO. PROVA DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. - Quanto à
necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente,
desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o
deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento
da lide. STJ, Resp 902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU 10.05.2007,
p. 357. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA ARTROPLASTIA DO JOELHO CID M17.0. OBRIGAÇÃO DO
ESTADO.INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 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. art. 196 da Constituição Federal de 1988 (TJ/PB,
Tribunal Pleno, AC nº 20020110288178001, Relª. Desª Maria Das Neves do Egito de A. D. Ferreira,
julg. em 14/08/2012).



Considerando  que  o  segundo  Apelo  interposto  pelo  Réu  não  foi  conhecido,
porquanto atingido pela preclusão consumativa, resta prejudicada a análise do pedido do
Parquet de retorno dos autos à origem para o exercício do seu juízo de admissibilidade. 

Posto isso, conhecida a primeira Apelação interposta pelo Réu e, de ofício, a
Remessa  Necessária,  rejeitadas  as  preliminares  de  ilegitimidade  passiva  e  de
cerceamento de defesa,  nego-lhes provimento,  e  não conheço do segundo Apelo
também interposto pelo Réu.  

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 maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


