
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0025754-97.2012.815.0011.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Embargantes : Banco Itaucard S/A.
Advogados : Celso Marcon.
Embargado : Lucia de Fatima Menezes da Costa.
Advogado : Pedro Gonçalves Dias Neto. 

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  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 da decisão que en-
tende merecer reforma.

Vistos.

Trata-se de  Embargos de Declaração (fls.  214/218), opostos
pelo  Banco  Iataucard  S/A,  contra  os  termos  do  acórdão  exarado  às  fls.
208/212, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão
monocrática que negou seguimento ao apelo interposto pelo ora embargante,
mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

Em breve arrazoado, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios
para o fim de prequestionar a matéria referente à possibilidade de cobrança de
comissão de permanência.

Por  meio  da  petição  de  fls.  221,  o  embargante  requereu  de
forma expressa a desistência do recurso apresentado.

É o relatório.
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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 interposto  em  face  da  decisão  que  entende
merecer reforma, isso porque é ele o titular do interesse do reexame do feito,
na forma apresentada por meio das razões recursais.

Na  espécie,  consoante  já  mencionado,  vislumbra-se  que  a
empresa embargante 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.

Em se  tratando de  embargos  de  declaração,  a  jurisprudência
pátria é uníssona no seguinte entendimento:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  NEGÓCIOS
JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  DESISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO.  Procedido  o  julgamento  das
apelações  cíveis  interpostas,  diante  da  desistência
dos  embargos  de  declaração noticiada, imperiosa a
homologação,  com  a  remessa  dos  autos  à  origem
para  exame  do  ajuste.  Desistência  homologada”.
(TJRS;  EDcl  504795-31.2013.8.21.7000;  São
Gabriel; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Jorge  Maraschin  dos  Santos;  Julg.  26/02/2014;
DJERS 06/03/2014).

O  reconhecimento  do  pedido  de  desistência  do  recurso
interposto, além de revelar falta superveniente de interesse recursal, apresenta-
se como fato extintivo ao poder de recorrer, implicando na ausência de um dos
requisitos de admissibilidade da insurgência processual. 

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 pelo
Banco  Itaucard  S/A,  restando  prejudicada  a  análise  meritória  da  presente
irresignação aclaratória.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo de
primeiro grau para análise do petitório às fls. 217/218.

P.I.

João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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