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Apelante : Tavares & Souza Ltda.
Advogado : Daniel Sampaio de Azevedo
Apelado : Município de Campina Grande
Procurador : Germana Pires de Sá Nóbrega Coutinho

APELAÇÃO  CÍVEL  —  DESISTÊNCIA  FORMULADA  PELO 
APELANTE — APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 501 DO CPC 
C/C  O  ART.  127,  XXX,  DO  RITJPB  —  HOMOLOGAÇÃO  DO 
PEDIDO.

—  O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos  
litisconsortes, desistir do recurso (art. 501, CPC).

— Requerida a desistência do recurso, homologa-se o pedido com base no art. 501  
do CPC, c/c art. 127, inciso XXX, do RITJPB.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Tavares & Souza, nos autos da 
Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Município de Campina Grande, contra a 
sentença de fls. 175/177, que julgou improcedente o pedido, por entender que o promovente não 
conseguiu demonstrar qualquer abuso praticado pelo promovido,  não vindo a apresentar provas 
suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração lavrado pela 
autoridade fiscal.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 181/188), alegou, em síntese, que 
toda a escrituração contábil do período fiscalizado foi devidamente apresentada e, além disso, não 
houve a motivação do ato administrativo questionado. 

Contrarrazões às fls. 299/306, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu 
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 
313/316).

À fl. 321 dos autos, o apelante requereu a desistência do recurso, nos termos 
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do art. 501 do CPC.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, a apelante formulou pedido de desistência do recurso (fl. 
321). 

Neste sentido, aplica-se à espécie o art. 501 do CPC, in verbis: 

Art. 501. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou 
dos litisconsortes, desistir do recurso.

Por sua vez, dispõe o art. 127, XXX do Regimento Interno desta Egrégia 
Corte que, caberá ao relator, dentre outras atribuições: 

XXX  -  julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que  haja  perdido  o  objeto,  e 
homologar desistência, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento.

Portanto, em consonância com o disposto nos arts. 501, parágrafo único do 
CPC e 127, XXX, do RITJPB, homologo, monocraticamente, o pedido de desistência feito pela 
apelante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

  
Publique-se. Intime-se.
                                    
João Pessoa, 23 de fevereiro de 2015 

João Batista Barbosa
     Juiz convocado
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