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RECURSO  APELATÓRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.  PEDIDO
JULGADO  PROCEDENTE.  DECLARAÇÃO  DA
REQUERENTE DE DESNECESSIDADE DE USO DOS
REMÉDIOS  SOLICITADOS.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APELO
PREJUDICADO.  NÃO  CONHECIMENTO.
UTILIZAÇÃO  DO  ARTIGO  932,  INCISO  III,  DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

- Tendo a autora declarado a desnecessidade de utilização do
medicamento requerido, deverá ser reconhecida, de ofício, a
ausência de interesse processual, com a consequente extinção
do feito, sem resolução de mérito.

- A perda do objeto significa que, por motivo superveniente,
o  autor  não  possui  mais  interesse  processual  na  demanda
proposta, devendo ser reconhecida a carência de ação.

- “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI  -  verificar  ausência  de  legitimidade  ou  de  interesse
processual;
(...)
§  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”
(Art. 485, VI, e § 3º do Novo Código de Processo Civil).

- Quando  o  recurso  estiver  manifestamente  prejudicado,
deverá o relator não conhecê-lo, em consonância com o art.
932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.



V I S T O S.

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pelo  Estado  da  Paraíba, desafiando
sentença lançada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Monteiro que, nos autos da “Ação
Civil Pública” requerida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, agindo como substituto
processual  da  Senhora  Maria  Elza  Leandro  da  Silva,  julgou  procedente  o  pedido  exordial  –
fls.50/54.

Nas razões do seu apelo (fls.80/91), alega o Ente Estatal, prefacialmente, falta de
interesse de agir e a necessidade de chamamento da União e do Município de Monteiro. No mérito,
sustenta ausência de perícia médica; afronta ao devido processo legal; e não comprovação dos fatos
constitutivos do direito do autor.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  da  irresignação,  para  reformar  integralmente  a
sentença, e julgar improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões – fls. 93/100.

Cota  da  Procuradoria  de  Justiça  sugerindo a  averiguação da  real  necessidade  da
medicação – fls.107/108.

Termo  de  Declaração  da  requerente  informando  que  não  está  fazendo  uso  da
medicação solicitada – fls.114 e 142.

Instado a se pronunciar,  mais  uma vez,  o  Parquet  ofertou parecer  opinando pela
extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – fls.151/154.

É o relatório. 

DECIDO.

Analisando os autos, precisamente às fls. 65, 114 e 142, verifico que a requerente
declarou que nunca fez uso da medicação pleiteada, consoante disposto inclusive pela Procuradoria
de Justiça em seu parecer.

Ausente,  pois,  o  interesse-utilidade,  uma  das  condições  da  ação,  a  extinção  do
processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

O Novo Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 485, inciso VI :

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
(...)
VI  -  verificar  ausência  de  legitimidade  ou  de  interesse
processual;”

O §3º,  do citado dispositivo,  declara a  possibilidade da questão ser apreciada de
ofício, vejamos:
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“§ 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.” 

Sobre a matéria, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIENTE
MANIFESTAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA  PELA
DESNECESSIDADE  DO  FÁRMACO.  PERDA DO  OBJETO
DA AÇÃO  PRINCIPAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DE MÉRITO. HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO
DA  INVERSÃO  DOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo
sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária
ser  suportadas  pela  parte  que  deu  causa  à  instauração  do
processo, em observância ao princípio da causalidade.
2. A Corte de origem determinou que a parte ora agravante deu
causa à demanda, razão pela qual deve arcar com o pagamento
dos ônus sucumbenciais.
3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no
sentido de reconhecer que o ente público deu causa à demanda e,
assim, afastar a inversão dos ônus sucumbenciais, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é
defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.Agravo
regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp 544.038/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/09/2014, DJe 16/09/2014) (GRIFEI)

Com  essas  considerações,  RECONHEÇO,  de  ofício,  a  ausência  de  interesse
processual, para EXTINGUIR, sem resolução de mérito,  o presente feito, na forma do art. 485,
inciso VI,  do NCPC, diante  da  perda  superveniente  do seu objeto,  encontrando-se o APELO
PREJUDICADO, razão pela qual não o conheço, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de
Processo  Civil.  Ato  contínuo,  consoante  solicitado  pelo  Ministério  Público  em seu parecer
(fls.154), determino que seja apurada, no âmbito do primeiro grau, possível utilização dos
valores liberados em favor da substituída. 

Publique-se. 
Intime-se. 
Cumpra-se.

João Pessoa, 11 de abril de 2018, quarta-feira.

Des. José Ricardo Porto
               Relator
                                                                                                                                J/05
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