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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E 
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
DIREITO À VIDA E À SAÚDE. REQUERIMENTO 
EXPRESSO  DE  DESISTÊNCIA.  ANUÊNCIA  DO 
PROMOVIDO.  PROCEDIMENTO  QUE  SE 
TORNOU  DESNECESSÁRIO.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO.  ATRIBUIÇÃO  CONFERIDA  AO 
RELATOR. ART. 127, X, DO RITJPB. 
Diante  da  perda  superveniente  do  interesse 
processual, a extinção do processo é medida que 
se impõe,  vez que não mais subsiste a situação 
fática posta na exordial. 

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Ação  Civil  Pública  ajuizada  pelo  Ministério 
Público Estadual  em face do Estado da Paraíba,  em que há  pedido  de 
extinção do feito pelo primeiro (fl. 91), com anuência do segundo (fl. 108), 
tendo em vista a desnecessidade de realização do procedimento cirúrgico 
pela paciente devido o restabelecimento de sua saúde, conforme atesta a 
certidão de fl. 92 dos autos.

Eis um breve relatório.
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DECIDO
Tem-se dos autos que o juízo de piso julgou procedente o 

pedido  exordial,  determinando  que  o  Estado  da  Paraíba  realizasse  o 
procedimento  cirúrgico  pleiteado  na  inicial,  qual  seja,  Angioplastia  para 
revascularização do membro inferior direito.

No entanto, da análise dos autos, notadamente a partir  da 
manifestação do Ministério público Estadual de fl. 91 e, posterior anuência 
do Estado da Paraíba à fl.  108,  constata-se que a substituída não mais 
necessita da realização do procedimento cirúrgico de Angioplastia,  posto 
que houve o restabelecimento de sua saúde, a teor do documento de fl. 92. 

Assim sendo, sem maiores delongas, houve a superveniente 
perda  do  interesse  de  agir,  sendo  certo  que  a  extinção  do  processo  é 
medida que se impõe, vez que não mais subsiste a situação fática posta na 
exordial. 

Nesse sentido:
PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO. 
DESNECESSIDADE DO USO. PERDA SUPERVENIENTE 
DO INTERESSE DE AGIR. 1. Ação ordinária manejada com 
o objetivo de ver assegurado o direito ao recebimento de 
fármaco  não  incluído  na  listagem  de  medicamentos 
disponibilizados pelo SUS; 2. Tendo a União acostado aos 
autos documentos, não contraditados pela parte autora, que 
comprovam a recusa desta  de  receber  os  medicamentos 
(que lhe eram fornecidos por força de decisão antecipatória 
de tutela), ao argumento de que não seria mais útil ao seu 
tratamento,  resta  caracterizada  a  perda superveniente  do 
interesse  de  agir;  3.  Processo  extinto  sem  resolução  de 
mérito.  Apelações  prejudicadas.  (TRF-5-AC: 
200982010034652, Relator: Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 07/05/2013, 
Segunda Turma, Data de Publicação: 16/05/2013.).

De modo que, perdeu a razão de existir o presente processo.
DISPOSITIVO
Pelo  exposto,  nos  termos  do  art.  127,  X,  do  Regimento 

Interno  do  TJPB,  EXTINGO  O  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO 
MÉRITO, restando prejudicados os recursos, nos termos do art. 932, III, 
do NCPC, motivo pelo qual, NÃO OS CONHEÇO.

P. I.
João Pessoa, 07 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                 RELATOR
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