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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018510-20.2012.815.0011 
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADORA: Ana Rita Feitosa Torreão
APELADO: Ribamar Jovino da Silva
DEFENSORA: Carmem Noujaim Habib

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.  FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO DE FORMA GRATUITA. DIREITO
CONSTITUCIONAL. FALECIMENTO  DA  PARTE  AUTORA.  FATO
SUPERVENIENTE.  PERDA DO OBJETO.  SENTENÇA MANTIDA.
POR OUTRO FUNDAMENTO. ART. 462 C/C 267, INCISOS VI E
IX, DO CPC E NÃO ART. 158, § ÚNICO C/C ART. 267, INCISO
VIII, AMBOS DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.

- Na hipótese de falecimento da autora, tal fato superveniente,
na forma do art. 462 do CPC, conduz à extinção do processo
sem julgamento do mérito, pela falta de interesse de agir, uma
vez que em se tratando a pretensão de direito personalíssimo,
há a perda do objeto com a morte.

Vistos etc. 

RIBAMAR JOVINO DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer
com  pedido  de  tutela  antecipada  em  face  do  ESTADO  DA  PARAÍBA,
visando  o  fornecimento  do  medicamento  FORTARE  125ml  (30  cxs),
necessário ao tratamento de saúde do autor, portador de câncer avançado
de reto (CID C20.9), conforme prescrição e laudo médico de f. 09/10.
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No curso da demanda, sobreveio notícia do  falecimento da
parte autora, fato ocorrido  em 06 de setembro de 2012, conforme
certidão de óbito à f. 38 (cópia).

O  Juiz  da  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Campina  Grande
homologou, por sentença (f.  49/50), o pedido de desistência (f.  37) e,
declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
158, § único c/c art. 267, VIII, ambos do CPC, tornando sem efeito liminar
então concedida.   

O Estado da Paraíba, ora  apelante aduz,  preliminarmente,
sua  ilegitimidade passiva,  afirmando que a competência para distribuir a
medicação  solicitada  é  do  Município  de  Campina  Grande.  No  mérito,
alegou a impossibilidade de fornecimento do fármaco prescrito, visto que
o mesmo não faz parte da lista dos remédios regidos pela Portaria nº
1.318/2002  do  Ministério  da  Saúde;  violação  do  princípio  da
independência e harmonia entre os Poderes e da vedação de despesa que
exceda o crédito orçamentário anual e fez menção à cláusula da reserva
do possível,  no sentido de que nenhum serviço pode ser criado sem a
correspondente fonte de custeio (f. 52/71). 

Contrarrazões às f. 73/74.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 80/83, pronunciou-
se pelo não conhecimento do recurso. 

É o breve relatório.

DECIDO. 

O caso dos autos cinge-se à obrigação do Estado da Paraíba de
assegurar  o fornecimento do medicamento  FORTARE 125ml (30 cxs), de
forma gratuita e contínua ao autor, portador de câncer de reto (CID  C
20.9, conforme prescrição e laudo médico colacionados (f. 09/10). 

Compulsando os autos, constata-se petição (f. 37) da defensora
do demandante informando que o autor da demanda veio a falecer, fato
ocorrido no dia 06.09.2012, conforme certidão de óbito de f. 38, motivo
pelo qual requer a desistência do processo.

O magistrado  a quo ao extinguir o feito, o fez  nos termos do
art. 158, § único c/c art. 267, inciso VIII, ambos do CPC. 

Entendo que a sentença deve ser mantida, só que por outro
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fundamento.

O  falecimento  do  demandante,  sem  dúvida,  constituiu  fato
superveniente que conduz à extinção da ação sem resolução de mérito,
nos termos do art. 267, incisos VI e IX, do CPC. Versando a demanda
sobre tratamento de saúde mediante o fornecimento de medicamentos,
não há como prosseguir, pois diz respeito a direito personalíssimo. 

Vejamos entendimento jurisprudencial desta Corte:

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  FALECIMENTO  DO  AUTOR.
PERDA DO OBJETO. CONHECIMENTO DA REMESSA. INTELIGÊNCIA
DOS  ARTIGOS  267 E  ART.  462 E  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. O falecimento do Autor no curso da ação é
fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a
lide deve ser extinta, nos moldes do art.  267, VI, combinado com o
art.  462 do  Código  de  Processo  Civil.  Posto  isso,  considerando  a
perda  superveniente  do  objeto  processual,  dou  provimento  à
Remessa Necessária para, monocraticamente, nos termos do § 1º-A,
do art. 557, do CPC, reformar a Sentença e julgar extinto o presente
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, c/c o
art. 462 , ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se.
(Processo  nº  0004099-33.2009.815.0251.  Relator:  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, julgado em 19.09.2013). 

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. MORTE DO IMPETRANTE. PERDA DO OBJETO. ART.
6°, § 5°, DA LEI N° 12.016/2009. PROVIMENTO DA REMESSA PARA
DENEGAR  A  SEGURANÇA.  Com  a  morte  do  impetrante,  houve  a
perda do interesse processual,  uma vez que tal  ação versa sobre
direito  personalíssimo  e  intransmissível.  (TJPB  -  Processo  n.
001.2012.018850-1/001,  Relator:  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides, julgado em 25/03/2013, publicação: 27/03/2013).

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
FORNECIMENTO  DE  PRODUTO  MEDICAMENTOSO  PARA
TRATAMENTO  DE  SAÚDE.  PROVISÃO  CONTÍNUA  E  GRATUITA.
DIREITO À VIDA. ÔNUS DO ESTADO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. MORTE DO AUTOR
DA DEMANDA.  PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.  DIREITO DE
CARÁTER  PERSONALÍSSIMO.  EXTINÇÃO  DA  REMESSA  SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  Por  se  tratar  de obrigação cuja  relação
pessoal  e direta estabelece um liame entre credor e o devedor,  a
morte do promovente implica no perecimento do objeto e extinção do
processo sem resolução do mérito. Como a ação foi ajuizada com o
único  desiderato,  qual  seja,  o  fornecimento  de  medicamento  ao

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10690927/artigo-462-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10713365/artigo-267-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10690927/artigo-462-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10713365/artigo-267-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10690927/artigo-462-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topicos/10713365/artigo-267-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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paciente, a sua morte implica na perda superveniente da demanda
face ao seu caráter personalíssimo. (Processo nº 200.2010.047163-
6/001, Relatora: Desª Maria de Fátima M. Bezerra Cavaclanti, julgado
em 25/10/2012, publicado em 31/10/2012).

Com efeito, por se tratar de obrigação cuja relação pessoal e
direta estabelece um liame entre demandante e demandado, a morte do
promovente implica no perecimento do objeto e extinção do processo sem
resolução do mérito. 

Logo, como a ação foi ajuizada com único desiderato, qual seja,
a garantia de fornecimento de medicamento ao paciente (autor/apelado)
para tratamento de saúde, a sua morte implica na perda superveniente do
objeto da demanda face ao seu caráter personalíssimo.

Em virtude destas considerações, a sentença objurgada deve
ser mantida, por outro fundamento.  

Isso posto, sem maiores delongas, porquanto já pacificada a
matéria nesta Corte, com fundamento no art. 557 do Código de Processo
Civil, julgo prejudicado o recurso apelatório, extinguindo o feito sem
apreciação do mérito nos termos do art. 267, incisos VI e IX, do CPC.

Intimações necessárias.

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 27 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA 
                  Relator


