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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
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PEDIDO. MORTE SUPERVENIENTE DA PACIENTE. CERTIDÃO 
DE  ÓBITO.  COMPROVAÇÃO.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO 
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PROCESSO  CIVIL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO 
PREJUDICADAS.

-  “O  falecimento  do  paciente  enfermo  implica  a  extinção  sem 
resolução  do  mérito  do  processo  que  visa  ao  fornecimento  de 
medicamento  para  restabelecimento  da  sua  saúde,  consoante 
disposto no art. 485, IX, do Novo Código de Processo Civil tendo 
em vista o direito a saúde ser intransmissível.”

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  oficial  e  apelação  interposta  pelo  Estado  da 
Paraíba contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da comarca de Cajazeiras nos 
autos  da  ação  de  civil  pública  com  pedido  liminar,  ajuizada  pelo  Ministério  Público 
Estadual,  em  favor  de  Francisca  Pereira  Cavalcante,  em  desfavor  do  Poder  Público 
recorrente. 

Na  sentença  ora  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
procedente o pedido vestibular, para condenar o Estado da paraíba ao cumprimento de 
obrigação  de  fazer,  consistente  em  fornecer  os  medicamentos  “Exelon  Patch  5mg”  e 
“Exelon  Patch  10  mg”,  à  paciente  Francisca  Pereira  Cavalcante,  de  forma adequada e 
continuada, em tantas vezes quantas sejam solicitadas pelos médicos que acompanham a 
paciente, no prazo de 10 dias.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba  em  litígio  interpôs  recurso 
apelatório,  pugnando pela  reforma do  decisum  de  1º  grau,  ao  alegar:  chamamento  ao 
processo da União e do Município de Cajazeiras; incompetência da Justiça Estadual para 
julgar e analisar o chamamento ao processo.



Requer,  ao  final,  a  reforma  da  sentença  objurgada,  para  que  seja 
admitido o chamamento ao processo da União e do Município de Cajazeiras, remetendo-
se  o  feito  à  Jusiça  Federal,  ou,  não  entendendo  assim esse  colegiado,  seja  admitida  a 
possibilidade de substituição do medicamento postulado por outro de igual eficácia, com 
o mesmo princípio ativo.

Contrarrazões às fls. 105/113.

À fl. 126, o Ministério Público da Paraíba peticionou informando o 
falecimento  da  Sra.  Francisca  Pereira  Cavalcante,  parte  substituída  na  presente  ação, 
devendo-se  reconhecer  a  falta  de  interesse  processual  em  razão  da  perda  do  objeto 
superveniente.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, 
do RITJPB c/c o artigo 178 do Código de Processo Civil vigente. 

É o relatório. Decido.

No que pertine à casuística e procedendo-se ao exame dos presentes 
autos, verifica-se que o Ministério Público do Estado da Paraíba ingressou a presente Ação 
Civil  Pública,  em  favor  da  Sra.  Francisca  Pereira  Cavalcante,  em  razão  desta  ser 
diagnosticada com “Doença de Alzheimer” (CID 10.G30), necessitando do medicamento 
denominado “Exelon Patch 5mg” e “Exelon Patch 10 mg”.

O  feito  tomou  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  a  sentença  ora 
guerreada que, conforme relatado, julgou procedente os pedidos. Contra essa decisão o 
Estado da Paraíba manejou recurso apelatório.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que o Ministério 
Público do Estado da Paraíba peticionou,  informando o falecimento da Sra.   Francisca 
Pereira Cavalcante, parte substituída na presente ação, devendo-se reconhecer a falta de 
interesse processual em razão da perda do objeto superveniente, in verbis:

 “Foi acostado aos autos certidão de folha 124, a qual atesta o óbito 
da Sra. Francisca Pereira Cavalcante, parte substituída na presente 
ação.  Dessa  forma,  deve-se  reconhecer  a  falta  de  interesse 
processual  em  razão  da  perda  do  objeto  superveniente  ao 
ajuizamento da ação.

Ante o exposto, diante da perda do objeto da presente ação, pugna, 
este órgão, pela extinção do processo por ausência superveniente de 
uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual, com 
fulcro  no  art.  485,  inciso  VI,  do  CPC,  e  consequente  baixa  e 
arquivamento dos autos”



Pois  bem.  Entendo  que  realmente  a  presente  ação  perdeu  o  seu 
objeto, uma vez que, com a morte da pessoa favorecida com o medicamento fornecido 
pelo Estado da Paraíba (certidão de óbito – fl. 124), não tem mais interesse, portanto, no 
prosseguimento do feito.

Nessa senda, considerando que o direito a saúde é personalíssimo e 
que na presente ação se busca o fornecimento de medicamente a paciente enfermo, deve 
ser  observado  o  enunciado  no  art.  485,  IX,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  cuja 
transcrição não se dispensa:

Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: (…) 
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 
IX  –  em  caso  de  morte  da  parte,  a  ação  for  considerada 
intransmissível por disposição legal; e 

Impõe-se, assim, a aplicação do artigo 127, inciso XXX, do Regimento 
Interno  deste  Tribunal,  que  atribui  competência  ao  relator  para  extinguir 
monocraticamente o feito em que se verifique a perda do objeto do recurso, in verbis:

Art. 127 – São atribuições do relator:
[...]
XXX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o 
objeto, e homologar desistência, ainda que o feito se ache em mesa 
para julgamento.

Segundo Pontes de Miranda,  “recurso prejudicado é o recurso no 
qual a atividade do órgão recursal se torna inútil” (in Comentários ao Código de Processo 
Civil. Miranda, Pontes de. Tomo VIII. 2ª edição. Editora Forense). No mesmo sentido, eis a 
mais abalizada jurisprudência pátria:

“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA 
PARA A DEFESA DE DIREITO INDISPONÍVEL COM PEDIDO 
DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  FORNECIMENTO  DE 
MEDICAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
FALECIMENTO  DO  PACIENTE  APÓS  A  PROLAÇÃO  DA 
SENTENÇA.  SAÚDE.  DIREITO  PERSONALÍSSIMO. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  485,  IX,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO 
PREJUDICADAS.- O falecimento do paciente enfermo implica a 
extinção  sem  resolução  do  mérito  do  processo  que  visa  ao 
fornecimento  de  medicamento  para  restabelecimento  da  sua 
saúde,  consoante  disposto  no  art.  485,  IX,  do  Novo  Código  de 
Processo  Civil tendo  em  vista  o  direito  a  saúde  ser 
intransmissível.”  (TJPB  –  ROAC  001535-14.2013.815.0131  -   Des. 



Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho – 27/10/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO.  OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  VOLUNTÁRIA. 
ÓBITO  DA  PARTE  AUTORA.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO 
OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DA 
REMESSA OFICIAL. APELO PREJUDICADO. - O falecimento da 
parte  autora  acarreta  a  extinção  do  processo  sem  resolução  de 
mérito,  ante  a  perda  do  objeto  da  demanda,  notadamente 
considerando que o fornecimento de fármaco é personalíssimo, não 
sendo  cabível  a  substituição  processual.  (TJPB  –  ROAC  028101-
35.2014.815.0011 - Dr. Ricardo Vital de Almeida - Juiz de Direito em 
substituição – 18/10/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria prevista no dispositivo legal 
em referência poder ser conhecida, até mesmo de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e 
grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, consoante a prescrição do § 
3º, do já citado art. 485, do Novo Códex Processual:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 
IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 
não ocorrer o trânsito em julgado.

Diante  do  panorama apresentado,  resta  prejudicado  o  exame  das 
razões recursais e da remessa oficial.

Ante o exposto, deve a sentença ser reformada para, em consonância 
com os incisos VI, IX e § 3º do art. 485, do Novo Código de Processo Civil e com o art. 127, 
XXX, do Regimento Interno do TJPB, julgar o processo extinto sem resolução do mérito, 
em razão da perda superveniente do objeto. Por consequência, fica prejudicada a análise 
da apelação e da remessa oficial.

Sem custas. Sem honorários advocatícios, uma vez que incabíveis na 
hipótese, haja vista o enunciado no art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição Federal. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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