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DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de Instrumento nº 0000844-34.2015.815.0000
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Estado da Paraíba
Procurador : Gilberto Carneiro da Gama
Agravado : Ministério Público do Estado da Paraíba

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  NOMEAÇÃO  DOS  CANDIDATOS
APROVADOS  NO  CONCURSO  PÚBLICO  DA
POLÍCIA  CIVIL  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
ACORDO  FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES.
DESCUMPRIMENTO  POR  PARTE  DO  ENTE
ESTATAL.  EXECUÇÃO  DO  JULGADO.
DETERMINAÇÃO  DA  EFETIVAÇÃO  DAS
NOMEAÇÕES  DOS  CANDIDATOS.
ADMINISTRAÇÃO  ESTATAL  IMPEDIDA  DE
REALIZAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, ANTES
DO  DEVIDO  CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  EFEITO  SUSPENSIVO.
APRECIAÇÃO  PREJUDICADA.  PEDIDO  DE
DESISTÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  501,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
HOMOLOGAÇÃO.  PREJUDICIALIDADE
EVIDENCIADA  DO  RECURSO.    DECISÃO
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MONOCRÁTICA. PERMISSIBILIDADE DO CAPUT,
DO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- A desistência, nos termos do art. 501, do Código de
Processo Civil,  é  uma faculdade do recorrente,  por
ser ele titular do interesse de reexame, na instância
recursal,  da  decisão  que  entende  proferida  em
desacordo com o seu direito.

-  Negativa  monocrática  de  seguimento  ao  recurso,
em consonância com o disposto no caput do art. 557,
do Código de Processo Civil.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO com
pedido de efeito suspensivo, fls. 02/09, interposto pelo Estado da Paraíba, contra a
decisão, fls. 58/62, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital  que,  nos autos  da Ação Civil  Pública,  em fase de Execução,
proposta  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  ordenou  a  imediata
expedição  de  notificação  ao  Governador  do  Estado  da  Paraíba  para  efetivar  as
nomeações  dos  candidatos  aprovados  no  Curso  de  Formação  da  Polícia  Civil,
consignando os seguintes termos no excerto dispositivo:

Desta  forma,  em  respeito  às  decisões  do  Poder
Judiciário,  nos  termos do artigo  461,  §  5º  do CPC,
ordeno  a  imediata  expedição  de  notificação  ao
Excelentíssimo  Senhor  Governador  do  Estado  da
Paraíba, para efetivar as nomeações dos candidatos
aprovados no Curso de Formação da Polícia  Civil,
ficando  a  administração  estadual  impedida  de
realizar  qualquer  contratação  de  pessoal,  de
qualquer natureza, até o efetivo cumprimento desta
ordem,  ressalvada  a  hipótese  de  imperiosa
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necessidade para a área da Secretaria de Saúde.
 
Em  suas  razões,  o  recorrente  sustentou  a

impropriedade do provimento judicial, alegando, para tanto, que o impedimento de
contratação de pessoal de qualquer órgão da Administração Pública Estadual até que
se efetive as nomeações dos candidatos aprovados no concurso público realizado
para  preenchimento  de  cargos  da  estrutura  da  polícia  civil,  inviabilizará  o
gerenciamento de pessoal em todos os órgãos da Administração Pública Estadual,
além de representar uma interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo,
ferindo,  assim,  o  princípio  da  separação  dos  poderes.  Ao  fim,  requereu,
liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, visando ao
sobrestamento da decisão hostilizada.

Antes de ser apreciado o pedido de efeito suspensivo
por  esta  Relatoria,  o  agravante  peticionou  à  fl.  83,  requerendo  a  desistência  do
recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

É cediço que, nos termos do art. 501, do Código de
Processo Civil, é lícito ao recorrente, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido,
desistir do recurso, por ser ele titular do interesse de reexame, na instância recursal,
da decisão que entende proferida em desacordo com o seu direito.

Na  espécie,  consoante  relatado,  a  parte  agravante
formalmente desistiu do recurso que interpôs, por meio da manifestação constante à
fl. 83, haja vista ter sido revogada a decisão ora agravada em razão do acordo judicial
homologado às fls. 84/85.

A esse respeito, cumpre esclarecer que o Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, em seu art. 127, XXX, confere ao relator atribuição
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para “julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto, e homologar
desistência, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento”.

De outra sorte, sabe-se que o  caput do art. 557 do
Código de Processo Civil  impõe a negativa monocrática de 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.  

Ante o exposto, nos termos do art. 501 do Código de
Processo Civil c/c o art. 127, XXX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da
Paraíba, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

P. I.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                           Desembargador 

                                       Relator
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