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MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PEDIDO
EXPRESSO  DE  DESISTÊNCIA  DO  WRIT.
PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  POSSIBILIDADE.   APLICAÇÃO
DO ART. 127, INCISO XXX, DO REGIMENTO
INTERNO  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA
PARAÍBA. HOMOLOGAÇÃO.  

-  “É  lícito  ao  impetrante  desistir  da  ação  de
mandado  de  segurança,  independentemente  de
aquiescência da autoridade apontada como coatora
ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando
for  o caso,  dos  litisconsortes  passivos necessários,
mesmo que já prestadas as informações ou produzido
o  parecer  do  Ministério  Público.  Doutrina.
Precedentes”  (STF - RE: 521359 DF, Relator: Min.
CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  Data  de
Julgamento: 22/10/2013).

Vistos.

Trata-se  de  Mandado de Segurança  originário  desta  Corte,
com pedido de liminar, impetrado por  Roniclay Vasconcelos. contra suposto
ato ilegal e abusivo praticado pelas autoridades coatoras que indeferem sua
inscrição no curso de Habilitação de Sargentos CHS/PM/2013. 

Em  sede  de  exordial,  o  impetrante  se  insurgiu  contra  ato
praticado pelas autoridades havidas como coatoras, as quais indeferiram sua
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inscrição no Curso de Habilitação de Cabos CHC/PM/2013.

Aduziu,  em  resumo,  responder  a  ação  penal  junto  à  Justiça
Comum,  encontrando-se  o  processo  em  fase  de  instrução  processual,  não
havendo  quaisquer  sentença  de  mérito,  inexistindo,  portanto,  impedimento
legal para a efetivação de sua inscrição .

Postulou,  pois,  pela  concessão  de  liminar,  com  fulcro  nos
requisitos  periculum  in  mora e  fumus  boni  iuris,  visando  a  imediata
homologação da inscrição do impetrante no curso em disceptação.

Liminar concedida, conforme decisão às fls. 24/28.

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs o presente Agravo
Interno, sustentando, em resumo, que o impetrante não satisfaz os requisitos
necessários  impostos  por  lei  para  a  participação  do  curso  de  habilitação
almejado.  Aduz  que  a  regra  da  presunção  de  inocência,  como  os  demais
direitos  e  garantias  insertos  na  Constituição,  não  possui  caráter  absoluto,
devendo ele ser relativizado em prol da segurança pública. Pugna, assim, pela
reconsideração do decisum recorrido.

Em  decisão  encartada  às  fls.  126/128,  esta  relatoria
reconsiderou a decisão de fls. 24/28, indeferindo o pleito liminar formulado
nos apresentes autos.

Petição  acostada  pelo  impetrante  (fls.  136),  requerendo  a
desistência do mandamus.

É o relatório.

DECIDO.

Consoante se observa dos autos o impetrante juntou aos autos
petição, por meio da qual requer de forma expressa a desistência da ação.

Pois bem, no que concerne à possibilidade de desistência do
mandado  de  segurança,  o  Supremo  Tribunal  Federal  consignou  o
entendimento segundo o qual é plenamente admissível a desistência unilateral
do  remédio  constitucional,  pelo  impetrante,  sem a  anuência  do  impetrado,
mesmo após a prolação da decisão de mérito, configurando o desvirtuamento
do  writ  o  indeferimento  do  pedido  do  demandante  para  supostamente
preservar  interesses  estatais  contra  o  próprio  beneficiário  da  garantia
constitucional, tendo em vista que o mecanismo em análise se configura em
instrumento constitucionalmente previsto para a salvaguarda do particular de
ato ilegal perpetrado por agente público.

Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DESISTÊNCIA
POSSIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.
267,  §  4º,  DO  CPC.  ORIENTAÇÃO  QUE
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PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
EM  RAZÃO  DE  JULGAMENTO  FINAL,  COM
REPERCUSSÃO  GERAL,  DO  RE  669.367/RJ.
RECURSO IMPROVIDO.  -  É lícito  ao  impetrante
desistir  da  ação  de  mandado  de  segurança,
independentemente  de  aquiescência  da  autoridade
apontada  como  coatora  ou  da  entidade  estatal
interessada  ou,  ainda,  quando  for  o  caso,  dos
litisconsortes  passivos  necessários,  mesmo  que  já
prestadas as informações ou produzido o parecer do
Ministério Público. Doutrina. Precedentes”.
(STF - RE: 521359 DF , Relator: Min. CELSO DE
MELLO, Data de Julgamento: 22/10/2013, Segunda
Turma,  Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-236  DIVULG  29-11-2013
PUBLIC 02-12-2013). (grifo nosso).

   

E, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO
INICIADO E SUSPENSO POR PEDIDO DE VISTA.
PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  SUPERVENIENTE.
HOMOLOGAÇÃO  REQUERIDA  PELA
RECORRENTE. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE
1.  A  homologação  de  pedido  de  desistência  do
recurso pelo recorrente é cabível ainda que iniciado
o julgamento e proferido o voto pelo relator. 2. É que
o  artigo  501  do  CPC é  textual  ao  dispor  que  "o
recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência
do  recorrido  ou  dos  litisconsortes,  desistir  do
recurso." 3. Precedentes: REsp 63.702/SP, Rel. Min.
Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  Quarta  Turma,  DJ
26.08.1996;  REsp 21.323/GO,  Rel.  Min.  Waldemar
Zveiter, Terceira Turma, DJ 24.08.1992. 4. Pedido de
desistência formulado pelo recorrente  homologado,
para  que  produza  seus  efeitos  jurídicos,  à  luz  do
disposto no artigo 501 do CPC c/c artigo 34, IX, do
RISTJ”.
(STJ  -  RMS:  20582  GO 2005/0149351-8,  Relator:
Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,  Data  de
Julgamento: 18/09/2007,  T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJ 18.10.2007 p. 263)

Na hipótese em análise, vislumbra-se que o agravante acostou
petição  pleiteando  a  desistência  da  ação,  cumprindo  a  este  Relator,  diante
dessa situação, a atribuição de tão somente homologar o pedido formulado,
nos  termos  do art.  127,  inciso  XXX,  do  Regimento  Interno deste  Egrégio
Tribunal, que assim estatui:
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“Art. 127. São atribuições do Relator:
(…)
XXX  –  julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que
haja  perdido  o  objeto,  e  homologar  desistência,
ainda  que  o  feito  se  ache  em  mesa  para
julgamento”.

Ante o exposto,  com o art.  127, inciso XXX, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba,  HOMOLOGO O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA formulado por Roniclay Vasconcelos, restando prejudicada a
análise do presente feito.

P.I.

João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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