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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame 
Necessário nº 1004385-27.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é 
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUIZO EX 
OFFÍCIO, são apelados SÔNIA REGINA MORETTI DA SILVA (CURADOR(A)) 
e OLGA BERNINI MORETTI (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.  V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
OSVALDO MAGALHÃES (Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.

São Paulo, 21 de maio de 2018.

LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação / Reexame Necessário nº 1004385-27.2017.8.26.0309
Apelante: Prefeitura Municipal de Jundiai 
Recorrente: Juizo Ex Offício 
Apelados: SÔNIA REGINA MORETTI DA SILVA e Olga Bernini Moretti 
Interessado: Secretario Municipal de Sáude
Comarca: Jundiaí
Voto nº 11.926

Ementa:

Mandado de segurança. Medicamentos e 

insumos. SUS. Ordem concedida. Apelo do 

município. Óbito da impetrante. Direito 

personalíssimo. Extinção do feito sem exame 

do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC. 

Recurso não conhecido.

A r. sentença de fls. 74/111, cujo relatório é adotado, 

concedeu parcialmente a segurança para que o município de Jundiaí, na 

pessoa do Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí, disponibilizasse à 

impetrante, portadora de Alzheimer, os medicamentos e insumos 

especificados na inicial.

O município apela visando à inversão do julgado com a 

alegação de ilegitimidade de parte, falta de interesse de agir e 

descumprimento das políticas públicas na área de saúde (fls. 115/120).

Foi ofertada resposta ao apelo (fls. 123/129) e a d. 

Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (fls. 

137/149).

Às fls. 152/153 foi noticiado o óbito da impetrante.
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É o relatório.

O voto é pelo não conhecimento do apelo.

A sentença de procedência do mandado de segurança 

foi proferida em 4.5.2017 e às fls. 152/153 foi formulado pedido de extinção 

do feito ante o falecimento da impetrante em 28.3.2018.

Instada a se manifestar sobre o fato, a municipalidade 

opôs expressa concordância com o julgamento do feito sem o exame do 

mérito (fl. 157).

A obtenção de medicamentos e insumos por meio do 

Sistema Único da Saúde trata-se de direito intransmissível por disposição 

legal.

Dessa forma, nos termos do art. 485, IX, do CPC, o feito 

deve ser extinto sem resolução do mérito.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de Fazer. 

Direito à saúde. Pretensão do autor, acometido de 

senilidade, demência avançada e Parkinson, ao 

recebimento de home care, fraldas geriátricos e 

suplemento nutricional ensure. Ação julgada 

procedente em primeira instância. Recurso interposto 

pela Fazenda Estadual. Falecimento do autor após a 

prolação da sentença. Direito personalíssimo e, 

portanto, intransmissível. Extinção do processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do 

CPC/15. Prejudicado o recurso interposto. 

(TJSP; Apelação nº 1002401-25.2016.8.26.0541; 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação / Reexame Necessário nº 1004385-27.2017.8.26.0309 -Voto nº 11.926 4

Relator: Des. Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 

13ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 

31/05/2017; Data de Registro: 1º/06/2017).

Assim, resta prejudicado o recurso interposto pela 

municipalidade.

O voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.

LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL

Relator
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