
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
- TJDFT

voltar

Circunscrição :1 - BRASILIA
Processo :00003526/86
Vara : 2101 - VARA DE MEIO AMBIENTE DESENV. URBANO E FUNDIARIO DO DF

DESPACHO 

Fls. 1953/1966. 
Consoante fl. 1954, item 2, a petição apresentada faz afirmações graves a respeito do dever de imparcialidade com a
qual se exerce a judicatura, embora não aponte responsabilidade individualmente. Sobre esse aspecto, dê-se
conhecimento da narração à Associação dos Magistrados, juntando-se cópia, para ciência e avaliação de providências
eventualmente cabíveis.

No tocante ao pedido de desistência formulado pela TERRACAP, consoante o disposto no § 4º do art. 267 do CPC,
não constitui direito potestativo do autor o pedido apresentado após o prazo da resposta.

Tal solução processual assim o é em razão de que o acertamento da questão controvertida é questão que também
repercute positivamente o interesse jurídico do réu, que assim passa a ser desejoso de ver a pacificação do conflito
instaurado - no princípio - em face do interesse do autor. Afinal, a "paz social" alemejada pela atividade jurisdicional

também agrada o réu.
Contudo, diante do manifesto desinteresse do autor, pode-se antever que não restará disposto a subministrar os meios
necessários ao prosseguimento da demanda, para ao final julgar-se o mérito.
Assim, é de se inquirir os réus se, ante a resistência à desistência formulada pela autora, estão eles dispostos a

subministrar os meios necessários ao prosseguimento do feito, inclusive no tocante ao adiantamento das verbas periciais,
custas ou outras despesas e providências que a marcha processual doravante consumirão, como se o ônus do impulso
processual restasse invertido.
Fl. 1966, alínea "b". - Certifique a Secretaria do juízo quanto à regularidade da publicação da nomeação de perito feita à
fl. 1.045, especialmente no que tange à indicação dos nomes das partes e seus respectivos advogados, para efeito de

verificação quanto à tempestividade da quesitação apresentada.
Após a certificação retro, aguarde-se o pronunciamento dos réus, sobre a disposição de subministrar os meios ou
recursos inerentes ao pleno desenvolvimento da marcha processual, até sentença.
Em seguida, voltem-me conclusos.
Int. 
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