
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008834-76.2014.815.0000 – CAPITAL.
Relator :Des. José Ricardo Porto.
Agravante :Luiz da Silva Palma e outros.
Advogados :José Procópio de Barros e outros.
Agravado :Município de João Pessoa, representado por seu Procurador Geral, 
                                  Rodrigo Nóbrega Farias.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  DEMOLITÓRIA.  DESOCUPAÇÃO  DE  IMÓVEIS. 
DEFERIMENTO DE LIMINAR.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO DE 
DESISTÊNCIA  DO  RECURSO.  DESNECESSIDADE  DE 
CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. 

- Admite-se o pedido de desistência do recuso formulado por advogado 
legalmente habilitado com poderes especiais.

-  Nos termos do art.  501 do Código de Processo Civil,  “o recorrente 
poderá,  a  qualquer  tempo,  sem  a  anuência  do  recorrido  ou  dos 
litisconsortes, desistir do recurso”.

VISTOS.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz da Silva Palma e 
outros, desafiando decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, 
nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Demolitória” movida pelo Município de 
João Pessoa, deferiu pedido liminar “determinando a desocupação no prazo de 30 dias dos  
habitantes residentes na área descrita na inicial, devendo o promovente comprovar, em igual  
prazo, a inserção dos réus em programas habitacionais” - fls. 80.

Inicialmente, os agravantes proclamam que em nenhum momento foram 
notificados a deixar o local, bem como afirmam que o auxílio oferecido pelo ente municipal 
resume-se ao ínfimo valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais).

Alegam,  ainda,  que  o  bairro  no  qual  os  imóveis  estão  encravados 
(Comunidade  do  Timbó,  Bancários)  encontra-se  urbanizado,  com  amarras  nas  encostas 
tecnicamente realizadas, tudo devidamente testado pelas chuvas torrenciais, de modo que o 
real objetivo do agravado é a desocupação da área sem a devida indenização dos posseiros, 
para a realização de licitação para construção de apartamentos.

Logo  em  seguida,  aduzem  que  “as  famílias  atingidas  pela  aventura 
jurídica do município agravado são possuidoras dos imóveis há mais de 20 anos e, portanto,  
embora não sejam proprietários decorrentes de cadeias registrais não podem ser tratados  
como invasores e sim como possuidores” - fls. 06. 



Ao  final,  pugnam  pela  concessão  da  tutela  recursal,  no  sentido  de 
sobrestar o decisório objurgado. No mérito, requerem a confirmação da liminar, cassando o 
decreto judicial recorrido - fls. 02/08.

Acostou documentos – fls. 09/89.

Liminar deferida parcialmente – fls. 93/94v.

Contrarrazões ofertadas – fls. 100/107.

Pedido de reconsideração formulado às fls. 109/114 e não conhecido pela 
decisão de fls. 122/124.

Pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante – fls. 132.

É o relatório. DECIDO.

A agravante busca, através desta súplica de instrumento, a modificação 
da decisão agravada que determinou  “a desocupação no prazo de 30 dias dos habitantes  
residentes na área descrita na inicial, devendo o promovente comprovar, em igual prazo, a  
inserção dos réus em programas habitacionais” - fls. 80.

Porém,  às  fls.  132,  verifica-se,  através  da  petição,  que  a  recorrente 
afirmou que efetuou acordo com a parte recorrida, razão pela não não possui mais interesse no 
prosseguimento  do  feito  e  pugnando  pela  sua  extinção,  o  que  equivale  à  desistência  do 
recurso.

É preciso  ressaltar  que  não se  faz  necessária  a  aquiescência  da  parte 
contrária para que haja a homologação da renúncia recursal, conforme previsão da legislação 
processual vigente, senão vejamos:

“Art. 501. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do  
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Art. 502.  A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da  
outra parte.” (Arts. 501 e 502 do CPC)

Por  essas  razões,  homologo  o  pedido  de  desistência  do  recurso 
formulado às fls. 132, considerando, em razão disso, prejudicado o julgamento das razões 
invocadas na presente irresignação instrumental.

Publique-se. 

Providências necessárias.

João Pessoa, 17 de setembro de 2014.

                                
                                      José Ricardo Porto
                                  Desembargador Relator 
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