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Petição/STF nº 24.111/2018

DECISÃO

PROCESSO OBJETIVO – LIMINAR –
PEDIDO
–
REITERAÇÃO
–
DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.

1. O assessor Dr. Eduardo Ubaldo Barbosa prestou as seguintes
informações:
O Partido Ecológico Nacional – PEN ajuizou esta ação
declaratória de constitucionalidade, com pedido de liminar,
buscando seja assentada a harmonia, com a Constituição
Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal.
O Tribunal, em 5 de outubro de 2016, por maioria,
indeferiu a medida acauteladora postulada na peça primeira,
vencido Vossa Excelência e os ministros Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski, Celso de Mello e, em parte, Dias Toffoli.
Vossa Excelência, em 4 de dezembro de 2017, liberou o
processo para inserção do julgamento de mérito na pauta
dirigida do Pleno.
Por meio da petição/STF nº 18.604/2018, o requerente
insistiu na apreciação da pretensão liminar, articulando com a
existência de fato novo – a evolução, no entendimento, do
ministro Gilmar Mendes, na esteira do exame do habeas corpus
nº 152.752, relator ministro Edson Fachin –, a indicar a revisão
da óptica então assentada.
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A Procuradoria-Geral da República preconizou o não
acolhimento do pedido.
Mediante a petição/STF nº 19.991/2018, o requerente
informou ter constituído novos advogados, trazendo
instrumento de procuração. Reportando-se à ausência de prévio
acesso ao processo, pediu vista para elaboração de
manifestação, inclusive a respeito de matérias alegadamente
pendentes.
Presente o caráter público do processo objetivo,
integralmente disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal,
Vossa Excelência, em 10 de abril de 2018, determinou fosse
esclarecido o alcance do pedido formulado.
Na mesma data, com a petição/STF nº 20.108/2018, o
requerente postulou a suspensão do processo pelo prazo de 5
dias, tendo Vossa Excelência a implementado.
Ante o encerramento do prazo de suspensão assinado sem
a apresentação de manifestação, Vossa Excelência, em 23 de
abril último, declarou-se habilitado a relatar e votar,
considerada a competência do Plenário para exame de
reiteração do pedido de medida acauteladora.
Por intermédio da petição/STF nº 24.111/2018, subscrita
por profissional de advocacia regularmente credenciado, o
requerente, aludindo ao pronunciamento da ProcuradoriaGeral da República no sentido da inexistência de fato novo a
justificar a renovação de pretensão liminar anteriormente
indeferida pelo Pleno, postula a desistência do que requerido
na petição/STF nº 18.604/2018.
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2. Mantenho antigo entendimento no sentido da viabilidade de terse, em processo objetivo, desistência de pedido de liminar formalizado,
consoante fiz ver quando fiquei vencido na apreciação da medida
acauteladora na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.188, relator
ministro Néri da Silveira, com acórdão publicado no Diário da Justiça de
9 de março de 2001, ante os seguintes fundamentos:
[…]
Não levo ao extremo a tese de que não se tem a
indisponibilidade no processo objetivo que vise ao controle
concentrado. Diz ela respeito ao pedido de fundo formulado,
ou seja, à declaração de inconstitucionalidade. Se o fizesse,
quanto à liminar, assentaria a premissa de que em toda ação
direta de inconstitucionalidade ajuizada deve necessariamente
o requerente formular o pedido de concessão de medida
cauteladora.
Uma coisa – não há a menor dúvida – é a
indisponibilidade no tocante à ação ajuizada, a ação direta de
inconstitucionalidade; outra diversa está ligada à liminar
pleiteada.
[…]
Por isso, peço vênia para entender possível a desistência
formulada, desistência que, repito, não diz respeito ao objeto da
ação, mas a algo precário e efêmero – a liminar.

A par desse aspecto, o caso revela desistência de reiteração de
implemento de medida acauteladora, indeferida pelo Plenário.
3. Homologo o pedido de desistência, observando que, em 4 de
dezembro de 2017, liberei o processo para inserção, visando o julgamento
de mérito, na pauta dirigida do Pleno, ato situado no campo das
atribuições da Presidência, e, em 23 de abril último, assentei cumprir ao
Colegiado a apreciação de pedido de liminar, declarando-me habilitado a
relatar e votar.
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4. Remetam cópia deste ato à Presidência.
5. Publiquem.
Brasília, 25 de abril de 2018.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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