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PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RAZÃO DA 
REALIZAÇÃO  DA  CIRUGIA.  INOCORRÊNCIA. 
PROCEDIMENTO  MATERIALIZADO  POR  FORÇA  DE 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  CONFIRMADA  POR 
SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA 
DIANTE  DA  AUSÊNCIA  DE  ESPONTANEIDADE  DO 
CUMPRIMENTO.  REJEIÇÃO  DA  QUESTÃO 
PREAMBULAR.  

- Constatada que a realização da cirurgia ocorreu em virtude 
de determinação judicial, e não de forma espontânea, não há 
que se falar em prática de ato incompatível com o direito de 
recorrer, razão pela qual não se verifica a prejudicialidade da 
irresignação.

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
REQUERIMENTO  DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO. 
ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
PROVAS  SUFICIENTES  PARA JULGAR  O  MÉRITO  DA 
DEMANDA.  DESNECESSIDADE  DE  PERÍCIA  CLÍNICA. 
DIREITO  À  SAÚDE.  GARANTIA CONSTITUCIONAL  DE 
TODOS.  DEVER DO ESTADO NO FORNECIMENTO DA 
CIRURGIA.   JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA 
CORTE  E  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.  

- Não constitui cerceamento do direito de defesa, passível de 
nulidade  da  sentença,  o  fato  de  o  Juiz  entender  que  a 
questão está pronta para julgamento, "ex vi" do art. 330, I, do 
Código de Processo Civil. Nos termos do CPC, é dever do 
juiz, quando não houver mais necessidade de produção de 
provas em audiência, conhecer diretamente do pedido.



-  É  dever  do  Estado prover  as  despesas  com 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. 

- “Art. 5o 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)

V I S T O S.

Trata-se de  Remessa Necessária e Apelação Cível  interposta pelo 
Estado da Paraíba  contra a sentença de fls. 104/110, que julgou procedente o pedido 
formulado na Ação Ordinária de  Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada  
Inaudita  Altera Pars proposta por  Josefa Cardoso Caciano dos Santos em face do 
recorrente.

A autora aforou a demanda a fim de obter um tratamento cirúrgico de 
“Tireoidectomia Total”,  em caráter de urgência, face ao iminente risco de sofrer danos 
irreparáveis à sua saúde, conforme documentos de fls. 23/76. 

Concessão da Medida Liminar, às fls. 78/81. 

Na decisão combatida, o Juiz de Direito julgou procedente o pedido 
autoral quanto à obrigação do ente público em realizar o procedimento cirúrgico requerido 
na exordial. 

Inconformada, a Fazenda Pública apelou, às fls.111/115, aduzindo a 
nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, porquanto o magistrado não 
oportunizou às partes a dilação probatória, sobretudo no que se refere a perícia médica 
no paciente,  para verificar  a possibilidade de substituição do tratamento pleiteado por 
outro menos oneroso ou constante no protocolo do SUS. 

Ao final, requereu o provimento da sua irresignação, com a anulação 
do decisório de primeiro grau. 

Ofício do Estado da Paraíba, informando a realização do procedimento 
perseguido na exordial (fls. 116). 

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fls. 119v. 

Instada  a  manifestar-se,  às  fls.  126/129,  a  Procuradoria  de  Justiça 
opinou pela prejudicialidade da remessa necessária e da apelação cível.

É o breve relatório. 

 DECIDO.  

De  início,  passo  ao  exame  da  preliminar  levantada  pelo  Ministério 
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Público, relativa à perda de interesse recursal.

Não merece prosperar a matéria precedente, pois, constatada que a 
realização  da  cirurgia  ocorreu  em  virtude  de  determinação  judicial,  e  não  de  forma 
espontânea, não há que se falar em prática de ato incompatível com o direito de recorrer, 
razão pela qual não se verifica a prejudicialidade da irresignação.

Dessa forma, rejeito a prefacial.

Nas  razões  do  seu  recurso,  sustenta  o  recorrente  que  na  decisão 
impugnada houve desrespeito ao Princípio da Cooperação e ao Devido Processo Legal, 
uma  vez  que  as  partes  não  foram  intimadas  para  a  produção  de  provas,  tendo  o 
Magistrado a quo decidido por julgar antecipadamente a lide. 

Assim, requer a anulação do  decisum  guerreado, ante a violação ao 
contraditório e ampla defesa, já que seria essencial a perícia clínica no paciente, a fim de 
verificar o tratamento mais eficaz e menos oneroso ao Poder Público. 

O  julgamento  antecipado  da  ação  representa  uma  forma anormal 
de decisão, por já se ter todos os fatos alegados devidamente comprovados por meio de 
documentos, o Magistrado deverá conhecer diretamente do pedido. 

Nesse diapasão, quando a questão discutida nos autos versar sobre 
matéria  exclusivamente  de direito  ou não houver  necessidade de produzir  provas em 
audiência,  não  existindo,  portanto,  fatos  controvertidos  nem  duvidosos  a  serem 
comprovados, a solução do litígio dependerá tão somente da interpretação que o juízo 
dispensar acerca do tema. 

Portanto, o Magistrado tem o dever-poder de julgar antecipadamente  a 
lide,  ao  constatar  que  o  acervo  documental  acostado  ao  caderno  processual  possui 
suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento, como aconteceu no 
caso  em  exame,  sobretudo  considerando  que  o  Estado  já  realizou  a  cirurgia  no 
promovente. 

Por essa razão, tal atitude não constitui desrespeito ao contraditório e 
ampla  defesa,  haja  vista  que  referido  julgamento  somente  será  efetivado  quando 
desnecessária dilação probatória, privilegiando a celeridade e economia processuais.

Ora,  a  promovente  trouxe  aos  autos  laudos  descritos  pelos 
especialistas  que  a  acompanham em seu  tratamento,  inclusive  de  hospitais  públicos, 
consoante  se  percebe  às  fls.  23/76,  demonstrando  a  extrema  necessidade  do 
procedimento cirúrgico pleiteado. Assim, entendo que a produção de provas pelo Estado 
apenas retardaria a assistência à apelada, o que culminaria em danos em seu estado 
físico, o que não se pode conceber. 

Neste  azo,  é  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do 
Supremo Tribunal Federal:

RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTOS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  
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INEXISTÊNCIA.  LIVRE  CONVENCIMENTO.  
NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA PERICIAL. 
REEXAME DE PROVA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7  DO 
STJ.
1. 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 de  
seu convencimento.
2. Aferir eventual necessidade de produção de prova pericial  
demanda o revolvimento do conjunto probatório constante  
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,  
ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
Recurso especial não provido.1

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  CONSTITUCIONAL.  OITIVA  DE 
TESTEMUNHAS  DISPENSADA.  DILIGÊNCIA 
PROBATÓRIA  DESNECESSÁRIA.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO  DA  LIDE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  
NÃO  CONFIGURADO.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I  –  O 
Supremo  Tribunal  tem  decidido  no  sentido  de  que  o  
indeferimento  de  diligência  probatória,  tida  por  
desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios  
do contraditório e da ampla defesa. II – A exigência do art.  
93,  IX,  da  Constituição,  não  impõe  que  seja  a  decisão  
exaustivamente  fundamentada.  O  que  se  busca  é  que  o  
julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu  
convencimento. III - Agravo regimental improvido.2

Assim,  o  que  se  precisa  evidenciar  no  caderno  processual  é  a 
existência da doença e a premência da cirurgia solicitada, fatos esses já evidenciados. 

Vejamos jurisprudência desta Corte de Justiça, neste mesmo sentido:   

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO  
A RECURSO POR CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES  -  
POSSIBILIDADE  -INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT,  
DO  CPC  -MATÉRIA  MERITÓRIA  ALUSIVA  A 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -TRATAMENTO DE 
SAÚDE - OSTEOPOROSE -DIREITO A VIDA - ÔNUS DO 
ESTADO  -DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Saúde  
traduz bem jurídico  constitucionalmente  tutelado,  por  cuja  
integridade  o  poder  público  deve  velar  de  maneira  
responsável, formulando e implementando políticas sociais  
e econômicas idôneas, que visem a garantir aos cidadãos o  

1(REsp 973.513/PR,  Rel.  MIN.  CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª  REGIÃO),  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 15/04/2008)
2(AI 737693 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-227 DIVULG 25-
11-2010 PUBLIC 26-11-2010 EMENT VOL-02439-01 PP-00266) 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0113729-07.2012.815.2001 4



acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e  
médico-hospitalar.  É  dever  do  Estado  fornecer  
gratuitamente  os  medicamentos  necessários  àqueles  
que não dispõem de recursos financeiros para custeá-
los, ainda que prescritos por médico particular.3

Ante o exposto, percebe-se que a promovente sofre de patologia que 
exige  a  obtenção  da  cirurgia  solicitada,  devendo  a  fazenda  estadual  arcar  com  seu 
fornecimento. 

Acerca  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  o  seu 
entendimento jurisprudencial da seguinte forma:

RECURSO  ESPECIAL.  SUS.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTO.  PACIENTE  COM  MIASTENIA  GRAVIS.  
DIREITO  À  VIDA E  À  SAÚDE.   DEVER  DO  ESTADO.  
COMINAÇÃO  DE  MULTA  DIÁRIA.  ASTREINTES.  
INCIDÊNCIA  DO  MEIO  DE  COERÇÃO.  PRINCÍPIO  DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao  
fornecimento  gratuito  dos  medicamentos  necessários  ao  
tratamento de “miastenia gravis”.
2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da  
assistência  à  saúde,  seja  individual  ou  coletiva,  devendo  
atender  aos  que  dela  necessitem  em  qualquer  grau  de  
complexidade,  de  modo  que,  restando  comprovado  o  
acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada  
moléstia,  necessitando de determinado medicamento  para  
debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao  
princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida  
a  sua  pretensão  posto  legítima  e  constitucionalmente  
garantida,  uma  vez  assegurado  o  direito  à  saúde  e,  em  
última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito  
de todos e dever do Estado.
(...)
8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor  
erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a  
concessão  dos  medicamentos  como  instrumento  de  
efetividade da regra constitucional que consagra o direito à  
saúde.
− Agravo Regimental desprovido.4

Esta Casa de Justiça, em caso análogo, já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA. Doença grave. Necessidade  
de medicamento. Dever do Estado. Concessão da ordem.  

3TJPB - Acórdão do processo nº 20020090325172001 - Órgão (2ª Câmara Cível) - Relator DESA. MARIA DE FATIMA M. B.  
CAVALCANTI - j. Em 20/04/2010

4(AgRg no REsp 950.725/RS, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.05.2008, DJ 18.06.2008 p. 1)
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Remessa Oficial e Apelação Cível. Prova acerca da doença.  
Ausência  de  prova  em  contrário.  Desprovimento  dos  
recursos. Tem direito a receber medicamento, gratuitamente  
fornecido  pelo  Estado,  o  paciente  carecedor  de  recursos  
financeiros, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição  
Federal.5  

O Exmº Min. Franciulli Netto, no REsp n. 212346/RJ, decidindo questão 
semelhante à que ora foi levantada pelo apelante, assim se posicionou: 

"Observa-se que o Sistema Único de Saúde pressupõe a  
integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva,  
para  atender  cada  caso  em  todos  os  níveis  de  
complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade  
do medicamento para a garantia da vida da paciente, deverá  
ele ser fornecido. Tem, portanto, a recorrente, visivelmente,  
direito líquido e certo ao recebimento do remédio.
"As  normas  que  promovem  a  garantia  de  direitos  
fundamentais  não  podem  ser  consideradas  como  
programáticas, porque 'possuem um conteúdo que pode ser  
definido na própria tradição da civilização ocidental-cristã' e  
'a  sua  regulamentação  legislativa,  quando  houver,  nada  
acrescentará  de  essencial:  apenas  pode  ser  útil  (ou,  
porventura necessária) pela certeza e segurança que criar  
quanto às condições de exercício dos direitos ou quanto à  
delimitação frente a outros direitos'  (cf.  José Luiz Bolzan,  
'Constituição ou Barbárie: perspectivas constitucionais', in 'A  
Constituição  Concretizada  -  construindo  pontes  com  o  
público e o privado', Ingo Wolfgang Sarlet (org.), Livraria do  
Advogado Editora, Porto Alegre, 2000, p. 34).
"Destarte, defronte de um direito fundamental,  cai  por  
terra qualquer outra justificativa de natureza técnica ou  
burocrática do Poder Público, uma vez que, segundo os  
ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins,  'o  ser  
humano  é  a  única  razão  do  Estado.  O  Estado  está  
conformado  para  servi-lo,  como  instrumento  por  ele  
criado com tal finalidade. Nenhuma construção artificial,  
todavia,  pode  prevalecer  sobre  os  seus  inalienáveis  
direitos e liberdades, posto que o Estado é um meio de  
realização do ser humano e não um fim em si mesmo' (in 
'Caderno de Direito Natural - Lei Positiva e Lei Natural', n. 1,  
1ª edição, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p.  
27).
"Deveras, como já foi ressaltado pelo ilustre Ministro José  
Delgado, ao julgar caso semelhante ao dos autos, em que  
se discutia o fornecimento de medicamentos a portadores  

5(Nº  do  Processo:001.2004.021540-0/001,  Relator:  DES.  ANTONIO  DE  PADUA  LIMA  MONTENEGRO,  Ano:  2006,  Data  
Julgamento: 21/2/2006, Data de Publicação: 25/2/2006, Natureza: APELACAO CIVEL E REMESSA DE OFICIO, Órgão Julgador:  
4ª Câmara Cível, Origem: Campina Grande).
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do vírus HIV,  o  Resp n.  325.337/RJ,  DJU de 3.9.2001,  a  
'busca pela entrega da prestação jurisdicional deve ser  
prestigiada  pelo  magistrado,  de  modo  que  o  cidadão  
tenha cada vez mais facilidade, com a contribuição do  
Poder Judiciário, a sua atuação em sociedade, quer nas  
relações jurídicas de direito privado, quer nas de direito  
público'.”

Dessa forma, os argumentos do recorrente não podem ser acatados, 
posto que está em jogo valor muito superior a questões orçamentárias, administrativas, ou 
de lacuna legislativa, devendo ser assegurado ao cidadão o exercício efetivo de um direito 
constitucionalmente garantido.

Destarte, por tudo que foi exposto, REJEITO A PRELIMINAR e NEGO 
SEGUIMENTO AOS RECURSOS, monocraticamente, nos termos do art. 557,  caput, do 
Código  de  Processo  Civil,  por  estar  em  confronto  com  jurisprudência  pacificada  de 
Tribunal Superior, mantendo integralmente o julgamento proferido pelo juízo de primeiro 
grau.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 25 de setembro de 2014. 

Des. José Ricardo Porto
    RELATOR

J11
R04
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