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REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
INCLUSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS.
FALECIMENTO  DO  IMPETRANTE.  DIREITO
PERSONALÍSSIMO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL  PELOS  HERDEIROS.
EXTINÇÃO  DA  LIDE  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. 

-   Com  a  notícia  da  morte  do  impetrante,  evidencia-se  a
superveniente  perda  do  interesse  processual  em  ação
personalíssima  que  pleiteia  a  inclusão  em  curso  de  formação,
impondo-se,  de  resto,  a  extinção do processo,  sem resolução de
mérito. 

-  “PROCESSUAL    CIVIL.    MANDADO    DE    SEGURANÇA.
ANISTIA.   PARCELAS  PRETÉRITAS.  ÓBITO  DO  TITULAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA DE VIÚVA.
1.  Hipótese  em que a viúva, isoladamente, impetrou writ visando ao
recebimento   do  passivo,  reconhecido  em  portaria  que  declarou
anistiado político o seu marido.
2.   Diante   do  falecimento  do  cônjuge,   os   valores  referentes  ao
retroativo    ingressaram   na    esfera   patrimonial   do  espólio  e,
posteriormente,  dos  sucessores,  uma  vez  encerrado  o trâmite do
respectivo inventário, situação essa não comprovada nos autos.
3.  O  direito  líquido  e certo postulado no Mandado de Segurança é
personalíssimo   e    intransferível,    ainda   que  para  efeito   de
habilitação  nos  autos, preservando-se, no entanto, a possibilidade de
os sucessores deduzirem sua pretensão na via ordinária.
4. Precedentes do STF: QO no MS 22.130, Rel. Ministro Moreira Alves,
DJ  30.5.1997.  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  MS  15.652/DF, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.4.2011; AgRg no
RMS 14.732/SC,  Rel.  Ministro  Hamilton  Carvalhido,  Sexta  Turma,
DJ 17.4.2006;  REsp  32.712/PR,  Rel.  Ministro  Edson  Vidigal, Quinta
Turma, DJ 19.10.1998.
5.  À  luz do que decidido pela Primeira Seção no MS 21.696/DF (Rel.
Ministro Og Fernandes, DJe 1º.7.2015), não houve comprovação de que



 o  bem  ora  pleiteado tenha sido transmitido à viúva em partilha, o que
denota sua ilegitimidade ativa. 6. Segurança denegada.”
(MS  21.498/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 25/05/2016)

VISTOS.

Trata-se de Remessa Necessária nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Francisco Fagner Gomes de Mesquita em desfavor de ato reputado ilegal e abusivo praticado
pelo Presidente da Comissão Coordenadora do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar
do Estado da Paraíba, visando a sua inclusão no referido certame. 

Sentença de concessão da ordem mandamental (fls. 61/64). 

Não houve a interposição de recurso voluntário. Os autos subiram a esta Corte por
força da remessa necessária.

Às fls. 82/88, os herdeiros do impetrante informaram o seu falecimento, requerendo a
habilitação nos autos. 

Instado a manifestar-se sobre o pedido retro, o Estado da Paraíba pleiteou a extinção
da demanda, ante a impossibilidade de substituição processual (fls. 101/104). 

É o que interessa relatar. 

DECIDO

Friso que o recurso oficial não merece ser conhecido, pelos motivos explicados
abaixo. 

Como pode ser  visto  do  relatório,  após  a  prolação da  sentença,  os  herdeiros  do
impetrante informaram o seu falecimento, oportunidade na qual pugnam pela sua habilitação nos
autos, com o prosseguimento do feito. 

Em regra, comprovada a morte de qualquer das partes, é oportunizada a substituição
processual do de cujus porquanto, ausente um dos sujeitos da relação, seu prosseguimento estaria
adstrito à alteração pelo espólio ou sucessores.

Entretanto,  no  caso,  não  há  como  falar  em  habilitação  de  sucessores,  porque  a
pretensão da exordial, qual seja, a inclusão em curso de formação, é personalíssima e, portanto,
intransmissível. Assim, nos moldes do art. 485, VI do NCPC, a ausência de interesse processual
superveniente enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, já que impossível estabelecer a
relação jurídica ante o falecimento do impetrante e a impossibilidade de continuidade da lide pela
substituição.

Portanto, considerando a natureza desta ação e do direito pessoal por ela abarcado,
tem-se que o falecimento do Sr. Francisco Fagner Gomes de Mesquita acarreta a perda do interesse
processual, uma das condições da ação. 
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Nesse sentido, trago à baila arestos da jurisprudência pátria:

SAÚDE PÚBLICA.  MANDADO  DE SEGURANÇA. Fornecimento  de
medicamentos. Falecimento do autor. Causa superveniente que implica
perda do objeto da ação. Caráter personalíssimo. Processo extinto, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código
de  Processo  Civil. (TJSP;  APL  1009504-92.2016.8.26.0053;  Ac.
10017126; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leme
de Campos; Julg. 28/11/2016; DJESP 02/12/2016) 

REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  FALECIMENTO  DA
IMPETRANTE. CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INSTRANSMISSÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 267, IV, DO
CPC.  O  direito  de  pleitear  o  fornecimento  de  medicamentos  é
personalíssimo,  equivalendo  dizer  que  não  é  possível  a  substituição
processual, devendo ser extinto o feito nos moldes do artigo 267, IV, do
CPC,  notadamente  em  mandado  de  segurança,  dado  o  caráter
mandamental. (TJMG;  RNEC  0525215-91.2009.8.13.0607;  Santos
Dumont; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Afrânio Vilela; Julg.
16/11/2010; DJEMG 07/12/2010) 

PROCESSUAL   CIVIL.   MANDADO   DE   SEGURANÇA.   ANISTIA.
PARCELAS  PRETÉRITAS.  ÓBITO  DO  TITULAR.  ILEGITIMIDADE
ATIVA DE VIÚVA.
1.  Hipótese  em que a viúva, isoladamente, impetrou writ visando ao
recebimento   do  passivo,  reconhecido  em  portaria  que  declarou
anistiado político o seu marido.
2.   Diante   do  falecimento  do  cônjuge,   os   valores  referentes  ao
retroativo    ingressaram   na    esfera   patrimonial   do  espólio  e,
posteriormente,  dos  sucessores,  uma  vez  encerrado  o trâmite do
respectivo inventário, situação essa não comprovada nos autos.
3.  O  direito  líquido  e certo postulado no Mandado de Segurança é
personalíssimo   e    intransferível,    ainda   que  para  efeito   de
habilitação  nos  autos, preservando-se, no entanto, a possibilidade de
os sucessores deduzirem sua pretensão na via ordinária.
4. Precedentes do STF: QO no MS 22.130, Rel. Ministro Moreira Alves,
DJ  30.5.1997.  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  MS  15.652/DF, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.4.2011; AgRg no
RMS 14.732/SC,  Rel.  Ministro  Hamilton  Carvalhido,  Sexta  Turma,
DJ 17.4.2006;  REsp  32.712/PR,  Rel.  Ministro  Edson  Vidigal, Quinta
Turma, DJ 19.10.1998.
5.  À  luz do que decidido pela Primeira Seção no MS 21.696/DF (Rel.
Ministro Og Fernandes, DJe 1º.7.2015), não houve comprovação de que
o  bem  ora  pleiteado tenha sido transmitido à viúva em partilha, o que
denota sua ilegitimidade ativa.
6. Segurança denegada.
(MS  21.498/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 25/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  ANISTIA POLÍTICA.  IMPOSTO
DE  RENDA.  ISENÇÃO.  LEI  N.  10.599/2002.  FALECIMENTO  DA
IMPETRANTE.  DIREITO  PERSONALÍSSIMO.  QUESTÃO
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PREJUDICIAL.  EXTINÇÃO  DO  MANDAMUS.  ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1.  Cuida-se  de  embargos  de  declaração  interpostos  pela  parte
impetrante, nos quais se postula o suprimento de omissões concernentes
a tema adjetivos ao mandamus, que concedeu a segurança ao pleito de
isenção de imposto de renda à pensionista de anistiado político. A União
juntou  petição  na  qual  alega  prejudicial  de  mérito,  consistente  no
falecimento da impetrante.
2. Deve ser acolhida a questão prejudicial e, assim, extinto o mandado
de  segurança  sem  apreciação  do  mérito,  pois  é   sabido  que  a
impetração  se  traduz  na  perseguição  de  um  direito  de  cunho
personalíssimo. Assim, com o falecimento da viúva, os bens jurídicos
postulados - isenção de imposto de renda, retroativos, etc. - deverão ser
buscados  pelas  vias  ordinárias.  Precedente:  MS  17.372/DF,  Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8.11.2011.
3.  Ademais,  não  é  possível  considerar  que  tenha  havido  trânsito  em
julgado  do  acórdão  embargado,  uma  vez  que  estavam  pendentes  de
julgamento este embargos de declaração.
Questão prejudicial acolhida para extinguir o mandamus sem apreciação
do mérito, julgando prejudicados os embargos de declaração.
(EDcl  no  MS  12.147/DF,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 21/08/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  FALECIMENTO  DO
IMPETRANTE.  HABILITAÇÃO  DE  HERDEIRA.  POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO PERSONALÍSSIMO  E FEITO EM FASE DE
EXECUÇÃO.
1. No caso de falecimento do impetrante durante o processamento do
mandado  de  segurança,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça é firme no sentido de que não é cabível a sucessão de partes,
ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da demanda.
Precedentes: EDcl no MS 11.581/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES,
TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  26/6/2013,  DJe  1º/8/2013;  MS
17.372/DF,  Relator  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 8/11/2011.
2. Todavia, na hipótese de o mandado de segurança encontrar-se em fase
de execução, é cabível a habilitação de herdeiros, conforme determinou
a Corte de origem.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  1415781/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  22/05/2014,  DJe
28/05/2014)

Por  conseguinte,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  de  sucessão  processual  no
presente Mandado de Segurança, entendo que o recurso não merece ser conhecido. 

Dessa forma, o presente MADAMUS deve ser extinto, nos termos do art. 495, VI,
do CPC/2015. 

Recuso oficial prejudicado.

P. I. Cumpra-se.
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João Pessoa, 18 de agosto de 2017.  

 Des. José Ricardo Porto

          RELATOR
         J/02
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