
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000779-39.2015.815.0000.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTE: Sindicato dos Defensores Públicos do Estado da Paraíba – SINDESP.
ADVOGADO: Gustavo Lima Neto.
IMPETRADO: Presidente da PBPREV – Paraíba Previdência.

EMENTA: MANDADO  DE  SEGURANÇA. REQUERIMENTO  DE 
DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ART. 267, VIII, DO CPC. ART. 127, XXX, 
DO RITJPB. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Requerida a desistência pelo impetrante, extingue-se o processo sem resolução de 
mérito, monocraticamente, com base no art. 267, VIII, do CPC, c/c o art. 127, XXX, 
do RITJPB.

Vistos etc.

Sindicato  dos  Defensores  Públicos  do  Estado  da  Paraíba  –  SINDESP 
impetrou  o  presente  Mandado  de  Segurança  contra  ato  imputado  ao Exm.° 
Presidente  da  PBPREV  –  Paraíba  Previdência,  consubstanciado  na  falta  de 
pagamento de auxílio saúde aos inativos da categoria.

Requereu  a  concessão  de  liminar  para  que  o  Impetrado  seja  compelido  a 
implantar  nos  contracheques  de  todos  os  inativos  a  rubrica  retromencionada  e,  no 
mérito, pugnou por sua ratificação.

No  Despacho  de  f.  43,  vislumbrando  a  necessidade  de  verificação  de 
litispendência  em relação  ao  Mandado de  Segurança  tombado  sob o  n.°  0587650-
83.2013.815.0000,  determinei  a  juntada  de  cópia  da  Inicial  daquele  feito  e  dos 
documentos que a instruíram.

Logo após o cumprimento da diligência pela escrivania, o Impetrante requereu 
a desistência da ação, f. 106.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Requerida a desistência pelo Impetrante, impõe-se a extinção o processo sem 



resolução de mérito, monocraticamente, com base no art. 267, VIII, do CPC1, c/c o art. 
127, XXX, do  RITJPB2.

Posto isso, com esteio em tais dispositivos, homologo a desistência e extingo 
o processo sem resolução de mérito.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,                                    .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 
[...]
VIII - quando o autor desistir da ação; 

2 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.


