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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  DO
RECURSO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  501,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
HOMOLOGAÇÃO.  PREJUDICIALIDADE
EVIDENCIADA  DO  RECLAMO.    DECISÃO
MONOCRÁTICA. PERMISSIBILIDADE DO CAPUT,
DO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO.

- A desistência, nos termos do art. 501, do Código de
Processo Civil,  é  uma faculdade do recorrente,  por
ser  ele  titular  do  interesse  de  exame,  na  instância
revisora,  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,
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do Código de Processo Civil.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido  de  efeito  suspensivo, fls.  02/33, interposto  pelo  Município  de  Campina
Grande,  contra decisão, fls.  246/247, proferida pelo Juiz de Direito da  3ª  Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos do  Mandado de
Segurança impetrado pela Construtora Planície Ltda, deferiu liminar nos seguintes
termos:

Portanto,  diante  do  exposto,  na  presença  dos
pressupostos legais, nos termos do art. 7º, III, da Lei
12.106/2009,  CONCEDO  A  MEDIDA  LIMINAR
pretendida para determinar a abstenção de retenção
referente a exigibilidade da Taxa destinada ao Fundo
Municipal  de  Assistência  Social  do  Município  de
Campina  Grande  –  FMAS,  nos  contratos
administrativos  vigentes  referidos  da  impetrante
CONSTRUTORA  PLANÍCIE  Ltda,  e  a  edilidade
campinense, conforme requerido.

Em  suas  razões,  o  recorrente  alega  a  inépcia  da
inicial,  diante  da  ausência  de  instrumentalização  do  presente  writ.  Defendeu  a
legalidade da taxa de obras,  sendo imposta  em decorrência  do poder de polícia.
Discorreu sobre a importância no pagamento do tributo para o financiamento do
fundo municipal de assistência social, porquanto não existe recurso orçamentário a
custear o sistema prestado pelo Município de Campina Grande.

Petitório  do  Município  de  Campina  Grande,  fls.
280/281, informando a desistência do presente recurso, haja vista a desistência do
Mandado de Segurança pela Construtora Planície Ltda, fls. 282/284.

É o RELATÓRIO.
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DECIDO

É cediço que, nos termos do art. 501, do Código de
Processo  Civil,  é  lícito  ao  recorrente,  a  qualquer  tempo, sem  anuência  da  parte
contrária, desistir do recurso, por ser ele titular do interesse de reexame, na instância
revisora, 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
fls. 280/281.

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, 16 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                                           Desembargador 

                                            Relator
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