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RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  POPULAR.  EXTINÇÃO  SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  PERDA  DE  OBJETO. 
PUBLICAÇÃO  DE  EDITAIS.  MINISTÉRIO  PÚBLICO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, CPC E SÚMULA 253, 
DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

-  A extinção da ação popular em decorrência do manifesto 
desinteresse  do  autor  em  dar  prosseguimento  à  demanda 
enseja a publicação de editais, tal qual dispõe o artigo 9º da 
Lei 4.717/1965, dada a relevância do bem jurídico tutelado.

-  O Órgão do Ministério Público não está obrigado a assumir 
a  titularidade  da  ação  popular,  sobretudo  quando  verificar 
que a demanda não terá utilidade prática.

-  Constatada  a  perda  superveniente  do  interesse  de  agir  e 
observados os requisitos da legislação específica aplicáveis à 
hipótese,  cabível  a  extinção  da  ação  com  fundamento  no 
artigo 267, VI do Código de Processo Civil.

- Consoante entendimento do art. 557, caput, CPC, “O relator 
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Por sua 
vez,  nos  termos  da  Súmula  n.  253,  do  Colendo  Superior 
Tribunal de Justiça, o “art. 557 do CPC, que autoriza o Relator 
a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”.



 

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  oficial  decorrente  de  sentença  proferida 
pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que 
julgou  improcedente  o  pedido  constante  da  ação  popular  ajuizada  por  Antonio 
Aglailton Ramalho, por entender que houve a perda do objeto em razão da ausência 
de interesse de agir.

Não houve recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram 
a esta Corte de Justiça por força do disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65.

É o relatório. Decido. 

Trata-se de recurso obrigatório em face da sentença proferida 
em ação popular, no bojo da qual o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução 
de mérito, com base no artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil cumulado 
com artigo 22 da Lei 4.717/1965.

De uma análise detida do caderno processual, conclui-se que a 
sentença objeto da presente remessa de ofício merece ser confirmada, pois proferida 
em estrita observância a lei que rege a matéria.

É  cediço  que  a  ação  popular  é  instituto  processual  visando 
garantir ao cidadão a defesa dos interesses da coletividade, quando houver ato lesivo 
ao  patrimônio  público,  moralidade  administrativa,  meio  ambiente  e  patrimônio 
histórico e cultural, segundo José Afonso da Silva1.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 ampliou o objeto da 
ação popular,  então disciplinada na Lei 4.717/1965, ao dispor no inciso LXXIII do 
artigo 5º que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
ficando o autor,  salvo comprovada má-fé,  isento de custas judiciais  e do ônus da 
sucumbência.”

Todavia,  o  processamento  da  ação  popular  encontra  seu 
regulamento  na  legislação  ordinária  acima  referida,  cujo  procedimento  deve  ser 
observado com acuidade, a fim de melhor garantir a tutela de bens jurídicos de alta 
relevância,  cuja  iniciativa decorre da “manifestação direta  da soberania popular”. 
(SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 34. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2011. p. 463).

Nesse  contexto,  a  presente  ação  foi  ajuizada  por  Antonio 

1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito Constitucional Positivo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 465



Aglainton  Ramalho,  cujo  objetivo  era  evitar  danos  ao  patrimônio  público  em 
decorrência da má gestão da Coordenadora do Projeto Cooperar.

Compulsando-se  os  autos,  verifico  que  o  processo  restou 
paralisado por demais,  não havendo interesse do autor  em dar impulso ao feito, 
razão pela qual o MM. Juízo a quo determinou publicação de editais, nos termos do 
que dispõe o art. 7º da Lei nº. 4.717/65.

Em  razão  do  silêncio  do  autor,  o  MM.  Juiz  a  quo,  conforme 
relatado, julgou  extinto,  sem  resolução  do  mérito,  o  processo,  por  ausência  de 
interesse  de  agir,  nos  exatos  termos do que dispõe  o  art.  267,  VI,  do  Código  de 
Processo Civil.

Logo, outra medida não resta a esta Relatoria senão a de que 
confirmar a sentença de fls. 278/279, eis que observado o procedimento determinado 
na lei de regência para a hipótese de extinção da ação sem resolução de mérito, com 
base no artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO 
POPULAR.  DECRETO  ESTADUAL.  TÉRMINO  DA  SUA 
VIGÊNCIA.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO. 
EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE SEU MÉRITO. 
SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. I - Reconhecida 
a perda superveniente do interesse processual, extingue-se o 
feito  sem  a  análise  de  seu  mérito,  em  harmonia  com  o 
disposto no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. II - 
Conhecimento e desprovimento da Remessa Necessária. (TJ-
RN   ,  Relator:  Des.  Cláudio  Santos,  Data  de  Julgamento: 
13/12/2010, 2ª Câmara Cível)

"REEXAME  NECESSÁRIO.  EXTINÇAO  DO  FEITO,  SEM 
RESOLUÇAO  DO  MÉRITO,  POR  CARÊNCIA  DE  AÇAO, 
CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 
AGIR. SENTENÇA MONOCRÁTICA IRRETOCÁVEL ANTE 
A  INEXISTÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS  DE 
ILEGALIDADE  E  LESIVIDADE  PARA  A  PROPOSITURA 
DA  ACTIO.  PRINCÍPIOS  DA  UTILIDADE  E  DA 
ADEQUAÇAO NAO DEMONSTRADOS (...). 'O interesse de 
agir, condição indispensável à eficácia da relação processual, 
deve-se traduzir em uma relação de necessidade e também em 
uma relação de adequação do provimento postulado, diante 
do  conflito  de  direito  material  trazido  à  solução  judicial.' 
(THEODORO  JÚNIOR,  Humberto.  Curso  de  Direito 



Processual  Civil  -  Teoria  geral  do direito  processual  civil  e 
processo  de  conhecimento.  Vol.  I.  Rio  de  Janeiro:  Forense, 
2007,  p.  67)'.  'Conquanto  não  sejam  considerados  como 
condição  da  ação  e  sim  requisitos  para  a  prestação 
jurisdicional  positiva,  a  ausência  dos  pressupostos  da  ação 
popular e a manifesta impossibilidade de sua demonstração 
aferida a priori,  carateriza a falta de interesse processual,  o 
que  inviabiliza  o  curso  do  processo,  determinando  a  sua 
extinção com supedâneo no art.  267,  inc.  VI,  do Código de 
Processo Civil' (TJSC AC n. , da Capital)' (Apelação Cível nº , 
da Capital, rel. Des. Rui Fortes, j. 11/10/05)" (AC n. , rel. Des. 
Carlos Adilson Silva, j. 31.5.11).

Por  fim,  o  STJ,  através  da  Súmula  253,  também  firmou 
entendimento  de  que  é  cabível  a  aplicação  do  artigo  557  do  CPC  ao  reexame 
necessário.

Diante de tais considerações, com fulcro no art. 557,  caput, do 
Código de Processo Civil, nego seguimento à remessa oficial, mantendo na íntegra a 
sentença de primeiro grau.

Publique-se e intimem-se.

                                     João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva 
                Relator


