
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO Nº 2013159-94.2014.815.0000.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Sousa.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Nedimar de Paiva Gadelha Júnior.
Advogado : Edward Jonhnson Gonçalves de Abrantes.
Agravado : Ministério Público Estadual.

AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  PEDIDO  EXPRESSO  DE
DESISTÊNCIA  RECURSAL.  APLICAÇÃO  DO
ART. 501, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HOMOLOGAÇÃO.  PREJUDICIALIDADE
EVIDENCIADA DO RECURSO.   

- 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.

Vistos.

Trata-se de Agravo Intermo interposto por Nedimar de Paiva
Gadelha  Júnior contra  decisão  monocrática  de  fls.  1677/1682,  que  negou
seguimento ao Agravo de Instrumento Interposto pelo ora agravante, porquanto
ausente  certidão  de  intimação  que  pudesse  aferir  a  tempestividade  da
irresignação instrumental interposta.

Inconformado  o  recorrente  manejou  Agravo  Interno   (fls,
1690/1694),  alegando,  em  síntese,  que  foi  colacionado  aos  autos  certidão
informando que a intimação do agravante ocorreu em 22 de outubro  de 2014.

Trouxe  à  baila  jurisprudência  do  STJ,  com  o  intuito  de
demonstrar a possibilidade de comprovação da tempestividade do agravo  de
instrumento em sede de agravo regimental.

Por  fim,  requereu  a  reconsideração  da  decisão  que  negou
seguimento à súplica instrumental. Todavia, em não sendo este o entendimento,
fosse o recurso apreciado pelo Colegiado competente.
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Já  lançado  relatório  e  incluído  o  processo  em  pauta  para
julgamento,  requereu  o  recorrente  desistência  do  Agravo  Interno  (fls.
1721/1727).

É o relatório.

DECIDO.

Como se sabe, nos termos do art.  501 do Código de Processo
Civil, é lícito ao recorrente, a qualquer tempo, a despeito de anuência da parte
recorrida, 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 já mencionado, vislumbra-se que a parte
agravante acostou petição desistindo de forma expressa do presente recurso,
cumprindo  a  este  Relator,  nessas  situações,  a  atribuição  de  tão  somente
homologar desistência, nos termos do art. 127, XXX, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal.

Com  relação  ao  tema,  o  Supremo  Tribunal  Federal  assim
decidiu:

“PROCESSO  CIVIL  -  RECURSO  ESPECIAL
PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  DO  RECURSO  -
POSTERIOR  RETRATAÇÃO  -  IRRELEVÂNCIA  -
EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL.  "A
desistência do recurso interposto produz efeitos desde
logo  e  prescinde  de  homologação,  bastando,  para
tanto, um pronunciamento judicial declaratório desses
efeitos  que  provêm  de  ato  unilateral  da  parte
recorrente.  Se pode inferir,  assim,  que,  em face dos
efeitos que exsurgem da desistência do recurso, não
há  espaço  para  posterior  retratação.  Ensinamento
doutrinário e  precedente da 1ª Turma".  "A barreira
intransponível à retratação é a coisa julgada, matéria
de ordem pública". "Em vista do pedido de desistência
do recurso especial,  declaro extinto o procedimento
recursal”.  (RESP  246  062/SP.  Relator:  Ministro
FRANCIULLI NETTO) 

Em se tratando de agravo de instrumento, a jurisprudência pátria
é uníssona no seguinte entendimento:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS
JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  DESISTÊNCIA  DO
RECURSO.  Ante o pedido de desistência do agravo
de  instrumento,  a  sua  homologação  é  medida
impositiva,  nos  termos  do  artigo  501  do  CPC.
Desistência homologada. (Agravo de Instrumento Nº
70044007268,  Décima  Segunda  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Umberto
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Guaspari Sudbrack,  Julgado em 17/05/2012)”.(grifo
nosso).

(TJ-RS  -  AI:  70044007268  RS  ,  Relator:  Umberto
Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 17/05/2012,
Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 04/06/2012).

Ademais, conforme se observa do petitório de desistência, tendo
o  Magistrado  de  base  determinado  a  imediata  suspensão  da  liminar
anteriormente deferida, com o consequente retorno do agravante ao cargo de
Vereador Municipal do Município de Sousa-PB,  houve perda do objeto do
presente recurso.

Sabe-se  que  a  retratação  exercida  pelo  julgador  singular,  que
originou o agravo de instrumento, traduz a impossibilidade do julgamento da
presente  irresignação,  posto  que,  em  razão  da  reconsideração  do  decisum
vergastado, concedeu-se ao agravante justamente o “bem da vida” perseguido
nesta instância, desaparecendo, dessa forma, o interesse recursal.

Ante o exposto,  nos termos do art. 501 do Código de Processo
Civil c/c o art. 127, inciso XXX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
da Paraíba,  HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado por
Nedimar de Paiva Gadelha Júnior, restando prejudicada a análise do presente
feito.

P.I.

João Pessoa, 9 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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