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RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos  
AGRAVANTE : Municipio de Patos
ADVOGADOS : Solon Henrique de Sa e Benevides e outra
AGRAVADO : Andrade Galvão Engenharia Ltda
ADVOGADA : Iuri Vasconcelos Barros de Brito

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  de
instrumento  –  Petição  de  desistência  de
recurso – Mérito prejudicado – Seguimento
negado.

- Implica verdadeira desistência do recurso
o  pedido  da  insurgente  de  extinção  do
agravo,  subsumindo-se  a  espécie  à  regra
disposta no art. 501 do CPC.

Vistos etc.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com
pedido  de  antecipação  de  tutela  interposto  por  MUNICÍPIO  DE  PATOS,
inconformado com a decisão proferida nos autos  do mandado de segurança
impetrado  por  ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA,  na  qual  a  MM.
Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Patos concedeu tutela antecipada,
determinando de imediato  a  suspensão do processo licitatório  nº  01/2015,
realizada pelo Município de Patos, devendo a edilidade se abster de  utilizar
os projetos e especificações técnicas das obras licitadas e o projeto de autoria
da impetrante (fls. 32/35).

Aduziu o agravante que a decisão da MM.
Juíza de piso é equivocada, haja vista estar em descompasso com as provas
dos  autos  produzidas  pela  própria  empresa  agravada,  bem  como  com  o
direito aplicável ao caso.

Alfim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso
para que seja reformada a decisão atacada.

Às  fls.  198,  foi  realizado  pedido  de
desistência do agravo interno pela recorrente,  para os fins de direito,  haja
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vista  retratação  da  magistrada  que  proferiu  a  decisão  agravada,  que  se
pretendia reformar (fls.199/200).

É o que importa a relatar.

DECIDO:

Consoante se extrai do caderno processual,
a  agravante  atravessou  petição  de  fls.198,  requerendo  formalmente  a
extinção do  presente  agravo interno,  em razão de  alegada celebração de
acordo  extrajudicial  encartado  nos  autos  principais,  o  que  ocasiona  a
desistência do recurso.

O  art.  503  do  Código  de  Processo  Civil
prescreve  que  a  parte  não  poderá  recorrer,  quando  aceitar  expressa  ou
tacitamente a sentença desafiada. Confira-se:

Art. 503. A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a
sentença ou a decisão, não poderá recorrer.
Parágrafo  único.  Considera-se  aceitação  tácita  a
prática, sem
reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade
de
recorrer.

Conforme o disposto no art. 501 do CPC, é 
lícito ao recorrente, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, desistir do 
recurso.

Reza o dispositivo:

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

Sobre  a  matéria,  lecionam  Nelson  Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Desistência do recurso.  É negócio jurídico unilateral
não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs
recurso contra decisão judicial declara sua vontade em
não  ver  prosseguir  o  procedimento  recursal,  que,  em
conseqüência da desistência, tem de ser extinto. Opera-
se  independentemente  da  concordância  do  recorrido,
produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade
de homologação”. (Código de Processo Civil Comentado
e legislação extravagante – 9ª ed. rev. atual. e ampl. –
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, pg. 721).
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Da  jurisprudência,  calha  colacionar  os
seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A desistência do recurso interposto é ato unilateral, não
comportando termo  ou condição,  além de  só  produzir
efeitos em relação ao recorrente." (AgRg na RCDESP no
Ag  1184627/SP,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
16/11/2010. DJe 26/11/2010).

"A desistência do recurso ou a renúncia ao direito  de
recorrer  constituem  negócios  jurídicos  unilaterais  não
receptícios,  não  dependendo,  portanto,  de
aceitação/anuência  da  parte  ex  adversa,  consoante  a
ratio essendi dos arts. 501 e 502, do CPC." (DES1S nos
El:kl no AgRg no Ag 1134674/GO, Rel.  Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 0, DJe 20/10/2010).

Outrossim,  o  Regimento  Interno  deste
Egrégio Tribunal, em seu art. 127, inc. 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”.

A  desistência  do  recurso,  portanto,
prescinde do pronunciamento da Câmara para o exame de seu objeto, e deve
ser homologada através de decisão monocrática.

Ante  o  exposto,  nos  termos  do  art.  127,
XXX, do RITJ deste Estado, c/c os art. 501, do CPC, HOMOLOGO O PEDIDO
DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO, extinguindo o procedimento recursal, para
que produza os seus efeitos.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 23 de abril de 2015.

  
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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