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Extinção do Processo

- Se o procedimento arbitral não tiver sido instaurado, o juiz
decidirá a questão.

- Tal regra não elimina a possibilidade de exame pelo Poder
Judiciário dessas questões: apenas posterga a sua eventual
análise para uma ação anulatória pela parte que se sentiu
prejudicada (art. 8º c/c art. 20, §2º da Lei 9.307/96).

- Desistência da ação:

CPC, art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VIII - homologar a desistência da ação;



Extinção do Processo

- Trata-se de revogação da demanda que, uma vez homologada
autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

- Há decisões que têm rejeitado a homologação da desistência
sob o argumento de que a causa em comento não permite
essa espécie de ato dispositivo (exemplo: o STJ não admitiu a
desistência numa ação de investigação de paternidade feita
pelo representante do menor, autor da ação – REsp 472608 –
AL, 4ª Turma).

- Embora não haja previsão expressa, cabe agravo de
instrumento contra a decisão que não homologa a desistência.



Extinção do Processo

- Desistência parcial: nesse caso, não haverá extinção do
processo, pois haverá prosseguimento da demanda para
julgamento da parte não desistida.

- Se houver litisconsórcio necessário, não pode o autor desistir
do prosseguimento do processo apenas em relação a um dos
corréus.

- No litisconsórcio facultativo ativo, apenas um dos autores pode
desistir.

- No litisconsórcio facultativo passivo é possível que haja
desistência em relação a apenas um dos réus.



Extinção do Processo

- A desistência da ação se difere da renúncia sobre o direito
sobre o qual se funda a ação, pois aquela não se refere ao
direito litigioso, mas apenas ao prosseguimento do processo.

CPC, art. 485. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada
até a sentença.

- Pode o autor, se ganhou a causa, renunciar ao direito de
executar ou desistir da execução eventualmente interposta; se
perdeu, pode renunciar ao direito de recorrer ou desistir do
recurso já interposto.



Extinção do Processo

- Desistência da ação e desistência do recurso:
- A desistência da ação implica na extinção do processo sem
resolução de mérito; a desistência do recurso pode implicar na
extinção do processo com ou sem resolução de mérito ou pode
nem sequer gerar a extinção do processo.

- A desistência da ação precisa ser homologada pelo magistrado
(art. 200, parágrafo único, CPC), o que é dispensado na
desistência do recurso (art. 998, CPC).

- A desistência da ação depende do consentimento do réu, já
oferecida a contestação (art. 485, §4º, CPC), sendo
dispensado na desistência do recurso (art. 998, CPC).


