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AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
DPVAT.  SENTENÇA  SEM  RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO  ATRAVÉS  DE 
APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. 
HOMOLOGAÇÃO.

-  Cabe  ao  Relator,  monocraticamente,  homologar 
pedido de desistência apresentado pelo Recorrente, 
nos termos do art.501 do CPC c/c art. 127, XXX, do 
RITJPB.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ronaldo Pereira de 
Oliveira contra a sentença, fls. 18/19, que julgou extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC, por entender a  

existência  de  falta  de  interesse  processual,  devido  à  ausência  de  prévio 

requerimento administrativo.

Em suas razões (fls. 22/27), o Apelante alega que a decisão 

fere o “Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário”. Pugna o Recorrente 

pelo provimento do recurso.

Não  foram  ofertadas  contrarrazões,  tendo  em  vista  que  a 

relação processual sequer foi formada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não  ofertou 

parecer quanto ao mérito, fls. 54/56.



Agravo de Instrumento Nº 0006676-87.2014.815.2003

É o relatório.

DECIDO

Diante  da  petição  do  Apelante  acostada  aos  autos  (fls.  65), 

informando  que  não  tem mais  interesse  no  julgamento  da  Apelação  Cível, 

aplica-se o disposto no art. 501 do Código de Processo Civil, que permite a 

desistência recursal, a qualquer tempo, sem a anuência da parte adversa.

Na mesma direção, preceitua o art. 127 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça ao dispor sobre as atribuições do Relator que:

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.

Nesta senda, com fulcro no art. 501 do CPC c/c art. 127, XXX, 

do RITJPB, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. 

Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ____ de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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