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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DIREITO  À  SAÚDE. 
PRELIMINAR  DE  INEXISTÊNCIA  DE 
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FORNECIMENTO 
DE  MEDICAMENTOS.  LIMINAR  DEFERIDA. 
FÁRMACOS FORNECIDOS POR FORÇA DE DECISÃO 
JUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE  RECONHECIMENTO 
ESPONTÂNEO  DO  PEDIDO.  ANULAÇÃO  DA 
SENTENÇA.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR. 
PROVIMENTO.

-  Não  se  trata  de  hipótese  de  reconhecimento 
espontâneo  do  pedido,  quando  o  fornecimento  dos 
medicamentos  necessários  para  o  enfermo  foi 
providenciado pelo Poder Público por força de liminar e 
deve ser objeto do provimento final.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  ACOLHER  A 
PRELIMINAR  DE  INEXISTÊNCIA  DE  RECONHECIMENTO  DO 
PEDIDO, DANO PROVIMENTO AO APELO. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença de fls. 58 
que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, 
II, do CPC/73.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA contra  o MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, em substituição a 
Petrônio  José  de  Oliveira,  requerendo  o  fornecimento  do  medicamento, 
prescrito  por  médico,  de  forma  contínua  e  ininterrupta,  em  favor  do 
substituído.

Nas  razões  recursais,  fls.  61/66,  o  recorrente  arguiu 
preliminar de rito processual inadequado, uma vez que o juiz deu ao feito o 
rito do mandado de segurança, quando deveria ser o da ação civil pública.

Alega que não houve o reconhecimento do pedido, pois 
o fornecimento do medicamento se deu em razão de ordem judicial.

Ainda  em  preliminar,  alega  inépcia  da  inicial  e  a 
necessidade de  chamamento  do  Estado da  Paraíba.  No mérito,  requer  a 
reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões, fls. 70/78.

Parecer  Ministerial  pela  rejeição  das  preliminares  e 
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desprovimento do apelo. (fls. 85/87v).

É o Relatório.

V O T O 

Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado.

DA  PRELIMINAR  DE  INEXISTÊNCIA  DE 
RECONHECIMENTO DO PEDIDO

O  recorrente,  em  preliminar,  alega  que  não  houve  o 
reconhecimento do pedido, pois o fornecimento do medicamento se deu em 
razão de ordem judicial.

No caso dos autos, a suposta lesão a direito decorre da 
omissão do Ente Público em atender à solicitação da parte, que necessita de 
medicamentos de modo contínuo.

Por  sua  vez,  após  a  decisão  liminar  de  fls.  49/50v,  o 
Município veio aos autos e juntou a petição de fls. 55/56, comunicando a 
entrega dos medicamentos descritos no receituário de fls. 14.

Juntou,  inclusive,  um  termo  de  entrega  de 
medicamentos, no qual o Sr. Petrônio José de Oliveira declara que recebeu 
os medicamentos descritos, assinado, também, por duas testemunhas.

Nesse  contexto,  descabe  compreender  que  houve 
atendimento  espontâneo  à  solicitação,  estando  bem  demonstrado  que  o 
Ente Público tardou em responder à necessidade do paciente/substituído, 
vez que até o deferimento da liminar, o paciente não havia sido atendido em 
sua  demanda,  tornando  útil  e  necessário  o  provimento  jurisdicional 
reivindicado e concedido em sede de liminar.
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Desta  feita,  entendo  que  não  se  trata  de  hipótese  de 
reconhecimento espontâneo do pedido, tendo em vista que o fornecimento 
dos medicamentos necessários para o enfermo foi providenciado pelo Poder 
Público por força de liminar e deve ser objeto do provimento final.

Ademais,  o  Ministério  Público na sua  cota  de  fls.  57, 
manifestou-se  no  sentido  de  que  o  Sr.  Petrônio  José  de  Oliveira  fosse 
intimado,  para  informar  em  juízo  se  recebeu  os  medicamentos 
determinados na liminar.

Em  que  pese  o  Município  ter  juntado  aos  autos  um 
recibo de entrega, entendo que a diligência solicitada pelo autor da ação era 
essencial, notadamente em se tratando de ação que resguarda a saúde e bem 
-estar  de  pessoa  hipossuficiente  e  necessitada,  não  sendo  suficiente  um 
recibo juntada pela Edilidade.

De fato,  não há notícias do atual  estado de saúde do 
requerente, especialmente se o fornecimento dos medicamentos está sendo 
realizado de forma contínua e habitual.

Portanto,  entendo  imprescindível  a  apreciação  da 
questão atinente à obrigação do Município em fornecer os medicamentos, 
pois não ocorreu, na espécie, o reconhecimento espontâneo do pedido.

Com essas considerações,  ACOLHO A PRELIMINAR 
DE  INEXISTÊNCIA DE  RECONHECIMENTO DO  PEDIDO,  DANDO 
PROVIMENTO  AO  APELO,  para  anular  a  sentença  guerreada,  com 
retorno dos autos à origem para fins de instrução processual.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de 
Almeida – relator, Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000035-62.2015.815.0091 4



Graças Morais Guedes, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Exmo.  Dr.  Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  Convocado  para  substituir  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques 
da Nóbrega, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de setembro de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
    Juiz Convocado
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