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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO
SUSPENSIVO  INDEFERIDO.  PEDIDO  DE
DESISTÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  501,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
HOMOLOGAÇÃO.  PREJUDICIALIDADE
EVIDENCIADA  DO  RECURSO.    DECISÃO
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.
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Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  fls.
02/08,  interposto pelas Brastex S/A (Matriz) e Brastex S/A (Filial), contra a decisão
de fls. 73/76, proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital,
que  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de Obrigação de  Fazer  com pedido de tutela
antecipada, indeferiu o pleito liminar, consignando os seguintes termos:

Destarte,  entendo  não  haver  nos  presentes  autos
prova  inequívoca  que  gere  verossimilhança  nas
alegações autorais, faltando elementos que levem ao
convencimento dessa magistrada de que a Energisa
possui energia contratada apta a suportar a carga da
empresa Brastex, em sua duas estruturas (matriz e
filial) como consumidores cativos.
ISTO  POSTO  e  mais  que  dos  autos  consta,
INDEFIRO  A  TUTELA  ANTECIPADA
POSTULADA.

Em suas razões, os recorrentes aduzem, em síntese,
que  a  Energisa  Paraíba  Distribuidora  de  Energia  S/A negou  seu  pedido  de
fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de não possuir condições aptas
para aceitar o reingresso da Brastex em seu quadro de consumidores.  Todavia,  no
entender dos agravantes, a recorrida tem energia suficiente para atender a demanda
das empresas, ora recorrentes.

Indeferimento do pleito liminar, fls. 82/88.

Informações prestadas pela Juíza a quo, fl. 93.

Petitório  das agravantes,  fl.  94,  informando  a
desistência do presente recurso.
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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. 94, haja vista ter requerido também a desistência da ação originária.

A esse respeito, cumpre esclarecer que o Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, em seu art. 127, XXX, confere ao relator atribuição
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, 23 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                           Desembargador 

                                       Relator
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