
 
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001676-67.2015.815.0000
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
IMPETRANTE: Iolanda de Souza Ferreira.
ADVOGADO: Aleksandro de Almeida Cavalcante.
IMPETRADO:  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador 
Maria Clara Carvalho Lujan.

DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PEDIDO  DE 
DESISTÊNCIA.  ANUÊNCIA  DO  IMPETRADO. 
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF 
E  DO  STJ.  HOMOLOGAÇÃO.AGRAVO 
INTERNO PREJUDICADO.

1.  O Supremo Tribunal  Federal,  nos  autos  do 
Recurso  Extraordinário  669367,  julgado  em 
02/05/2013,  reconhecida  a  repercussão  geral, 
definiu  que  é  plenamente  admissível  a 
desistência unilateral do mandado de segurança, 
pelo  impetrante,  sem  anuência  do  impetrado, 
mesmo após a prolação da sentença de mérito.

2.  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).

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Mandado  de  Segurança  impetrado  por 
IOLANDA  DE  SOUZA  FERREIRA contra  ato  ilegal  da  lavra  do 
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, consistente em 
não autorizar a realização de procedimento cirúrgico visando o implante 
de eletrodo e gerador para estimulação profunda na paciente.
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Devido  ao  seu  estado  de  saúde  delicado,  vez  ser 
portadora de doença de Parkinson, e encontrar-se com um quadro de 
saúde piorando diuturnamente, foi deferida liminar em vista da realização 
do  procedimento  cirúrgico,  conforme  denota-se  pelas  fls.  42  e  43, 
decisão ainda de março de 2015.

Devidamente intimada da decisão, isso em abril/2015 (fls. 
47),  a  autoridade  coatora  não  a  cumpriu,  o  que  foi  informado  pela 
impetrante, através da petição de fls. 75-81.

Às fls. 151 e ss, nova súplica da paciente/impetrante em 
busca  do  procedimento  cirúrgico  fomentado,  requerendo,  inclusive,  a 
determinação do sequestro necessário à realização da cirurgia, conforme 
orçamentos que junta.

Decisão  monocrática  às  fls.  172/174,  deferindo  o 
sequestro  de  ativos  financeiros  do  Estado  da  Paraíba  em  quantia 
suficiente ao atendimento da medida liminar concedida às fls. 42/43, no 
valor de R$ 305.625,00 (trezentos e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais).

O  Estado  da  Paraíba  interpôs  Agravo  Interno  às  fls. 
184/198, pugnando pela reforma da decisão que determinou o sequestro 
de ativos financeiros da Fazenda Pública Estadual.

Informações do Banco do Brasil S/A (Setor Público JP/PB) 
às  fls.  201/202,  comunicando  que  foi  efetivado  o  bloqueio  do  valor 
determinado na decisão de fls. 172/174.

A  impetrante  requereu  a  desistência  do  presente  “writ”, 
sob  o  fundamento  de  que  o  procedimento  cirúrgico  não  poderia  ser 
realizado devido ao avançado estado da doença de Parkinson.

É o relatório.

DECIDO

A Impetrante, após a propositura da presente mandamus, 
peticionou às fls. 207/208, requerendo a desistência da presente ação.

Como se tratam de direitos disponíveis, as partes podem 
compor acerca do objeto do litígio, mesmo que o processo esteja pronto 
para julgamento. Inclusive o recente entendimento o STJ é no sentido de 
que a desistência poderá ocorrer unilateralmente, mesmo com decisão 
de mérito já proferida.

Dessa forma, inaplicável o disposto no § 4º do art. 267 do 
CPC. Com efeito, é cediço que o rito especial do mandado de segurança 
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dispensa a aquiescência do impetrado para a desistência da ação. Aliás, 
o STF e o STJ já se pronunciaram nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  DESISTÊNCIA  A  QUALQUER 
TEMPO.  POSSIBILIDADE.  1.  A  matéria  teve 
sua  repercussão  geral  reconhecida  no  RE  nº 
669.367, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com 
julgamento do mérito em 2/5/13. Na assentada,  
o Tribunal reafirmou a assente jurisprudência da 
Corte de que é possível desistir-se do mandado 
de segurança após a sentença de mérito, ainda 
que seja favorável ao impetrante, sem anuência 
do impetrado. 2. Agravo regimental não provido. 
(RE  550258  AgR,  Relator(a):  Min.  DIAS 
TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado  em 
11/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 
DIVULG 26-08-2013 PUBLIC 27-08-2013). [Em 
destaque].

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  DESISTÊNCIA  APÓS  A 
SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1.  O Supremo  Tribunal  Federal,  nos  autos  do  
Recurso  Extraordinário  669367,  julgado  em 
02/05/2013,  reconhecida  a  repercussão  geral,  
definiu  que  é  plenamente  admissível  a 
desistência  unilateral  do  mandado  de 
segurança,  pelo  impetrante,  sem anuência  do 
impetrado, mesmo após a prolação da sentença 
de mérito.

2.  Indeferir  o  pedido  de  desistência  do 
mandamus  para  supostamente  preservar 
interesses  do  Estado  contra  o  próprio  
destinatário da garantia constitucional configura 
patente  desvirtuamento  do  instituto,  haja  vista 
que  o  mandado  de  segurança  é  instrumento 
previsto  na  Constituição  Federal  para 
resguardar o particular de ato ilegal perpetrado 
por agente público.

3. Recurso especial provido. 
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(Resp   1405532/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA 
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
10/12/2013, DJe 18/12/2013). [Em destaque].

Assim sendo, não há outra alternativa senão reconhecer 
que não há mais interesse da Impetrante na presente ação, devendo-se 
homologar sua desistência.

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  127,  XXX,  do 
Regimento  Interno  desta  Corte,  HOMOLOGO  A  DESISTÊNCIA  DO 
PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA.

Por  consequência  lógica  do  resultado  final  do 
presente “Writ” julgo prejudicado o Agravo Interno de fls. 184/198.

Quanto  ao  valor  depositado  em  Guia  de  Depósito 
Judicial  (fl.202),  referente ao sequestro do valor  de  R$ 305.625,00 
(trezentos e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais),  deve ser 
liberado em favor do Estado da Paraíba após o trânsito em julgado 
do  presente  Mandado  de  Segurança,  acrescido  de  correção 
monetária e juros.

P. I.

João Pessoa/PB, 06.06.2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio Da Cruz
RELATOR
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