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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO
CAUTELAR.  LIMINAR  INDEFERIDA  EM
PRIMEIRO  GRAU.  INCONFORMISMO.  PEDIDO
DE  DESISTÊNCIA  PELO AGRAVANTE.
APLICAÇÃO  DO  ART.  501,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.    HOMOLOGAÇÃO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA. PERMISSIBILIDADE DO CAPUT,
DO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
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.

-  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,  fls.
02/14, interposto pelo  Restaurante Braz Ltda - ME,  contra a decisão de fls.  58/59,
proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que nos autos de Ação Cautelar, indeferiu o pleito liminar, consignando os seguintes
termos:

Diante  do  exposto,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE
LIMINAR formulado, determinando a intimação da
parte  autora  para emendar  a  inicial,  alterando  o
valor da causa,  na forma definida no item próprio
desta decisão. Determino, ainda, à parte autora, que
junte aos autos documentação comprobatória da sua
alegada impossibilidade de arcar  com as custas  do
processo,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  sob  pena  de
cancelamento  da  distribuição  e  arquivamento  do
feito.

Postula  o  recorrente,  dentre  os  requerimentos
traçados  no  agravo  de  instrumento,  a  concessão  dos  benefícios  da  assistência
judiciária gratuita. Ao longo de suas razões, entre outros argumentos, defende a sua
impossibilidade de arcar com as custas processuais, em face de sérias dificuldades
financeiras que vem enfrentando, bem como diante da Lei nº 1060/50, em seu art. 4º,
estabelecer a possibilidade de concessão de gratuidade judiciária aos necessitados,
mediante simples afirmação, sem especificar se são pessoas físicas ou jurídicas.

Indeferimento do pleito liminar, fls. 139/142.

Petitório  do agravante,  fl.  147, informando  o  seu
interesse na desistência do presente feito.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

Como  se  depreende  da  leitura  do  caderno
processual, intenta o recorrente, Restaurante Braz Ltda, com o pleito de concessão de
efeito suspensivo a este agravo, a concessão da gratuidade judiciária.

Em  favor  de  sua  pretensão,  sustentou  a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, em face de sérias dificuldades
financeiras que vem enfrentando, bem como diante da Lei nº 1060/50, em seu art. 4º,
estabelecer a possibilidade de concessão de gratuidade judiciária aos necessitados,
mediante simples afirmação, sem especificar se são pessoas físicas ou jurídicas.

O  recurso  seguia  seu  trâmite  regular  até  que  o
agravante acostou petição, fl. 147, manifestando seu interesse em desistir do presente
feito.

Pois bem.

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  o  agravante,  acostou  petitório  desistindo,  de  forma  expressa,  do  recurso
interposto,  cabendo  a  este  Relator,  nessas  situações,  a  atribuição  de  apenas
homologar desistência,  nos termos do art.  127, XXX, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal. Eis o preceptivo legal:

Art. 127. São atribuições do Relator:
(…)
XXX - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja
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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 formulado pelo agravante,
Restaurante Braz Ltda, restando prejudicada a análise do presente feito.

P. I.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                           Desembargador
                                 Relator
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