
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DO DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS 

DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1420512-74.2013.815.0000 – 
999.2013.002976-5
RELATOR : Juíza Convocada Vanda Elizabeth Marinho
IMPETRANTE : Elisete Eneas Câmara Xavier
ADVOGADO : Andrea Henrique de Sousa e Silva e Ana Cristina H. de 
Sousa e   Silva
IMPETRADO : Presidente da PBPrev
PROCURADORA: Sancha Maria F. C. R. Alencar

MANDADO DE SEGURANÇA.   PEDIDO DE 
DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO 
DO DISPOSTO NO ART. 267, VIII,  DO CPC C/C O 
ART. 127, INCISOS X E XXX, DO REGIMENTO 
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DA PARAÍBA.

- É da competência do Relator homologar pedido de 
desistência (RITJ/PB, art. 127, XXX) e extinguir o 
processo  de competência originária do Tribunal de 
Justiça, nas hipóteses do art. 267 do CPC (RITJ/PB, 
art. 127, X).

- Havendo pedido de desistência da parte 
impetrante, resta ao Relator homologar o pedido 
monocraticamente como forma de privilegiar a 
celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, 
cujo procedimento está previsto no art. 127, 
inc.XXX, do Regimento Interno deste Tribunal. 

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado  de  Segurança  impetrado  por  Elisete 
Eneas Camara Xavier em face de ato tido como omissivo e ilegal da lavra do 
Presidente  da  PBPrev  – Paraíba  Previdência,  configurado  na  inércia  em 
implantar  o  adicional  de  representação  concedido  pela  Medida  Provisória 
Estadual nº 185/2012, transformada em Lei nº 9.703, de 15/05/2012.

Alega que, apesar da PBPrev haver publicado o deferimento do 
pleito de aposentadoria com proventos integrais com paridade e integralidade 
de vencimentos, não implantou o adicional de representação devido.



Requereu,  assim,  a  imediata  implantação  em  seu 
contracheque, o valor de R$ 337,24 (trezentos e trinta e sete reais e  vinte e 
quatro centavos) referente a gratificação de representação.

Notificada  para  apresentar  suas  razões,  a  PBPrev  informa, 
fl.69,  haver  implantado  a  gratificação  no  contracheque  da  impetrante. 
Requerendo, na oportunidade, a extinção do processo.

Parecer do Ministério Público, fls.75/77, opinando seja julgado 
prejudicado o mandado de segurança.

Por fim, fl.91, a impetrante ratifica a implantação da gratificação 
e requer o arquivamento do processo. 

É o relatório. 

Passo a decidir.

Dispõe o art. 267, inciso VIII, do CPC:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do 
mérito:
(omissis)
VIII - quando o autor desistir da ação.”

Assim, havendo pedido de desistência da parte impetrante, 
resta ao Relator homologar o pedido monocraticamente como forma de 
privilegiar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, cujo 
procedimento está previsto no art. 127, inc.XXX, do Regimento Interno deste 
Tribunal. 

Cito a norma:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
(omissis)
X-  extinguir o processo de competência originária do 
Tribunal, nas hipóteses previstas no artigo 267 e nos incisos 
III e V do artigo 269 do Código de Processo Civil, e resolver 
incidentes cuja solução não competir ao Tribunal, por algum 
de seus órgãos;
(...)
XXX- julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido 
o objeto, e homologar desistência, ainda que o feito se 
ache em mesa para julgamento.” 

Frente ao exposto, homologo o pedido de desistência do 
mandado de segurança, com fundamento no art. 267, inc. VIII, do CPC e art. 
127, inc.XXX do RITJ/PB.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa,  1º de agosto de 2014

Juíza Convocada Vanda Elizabeth Marinho
                                        Relatora
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