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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
ALUGUEL  E  ACESSÓRIO  DA  LOCAÇÃO. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO  ATRAVÉS  DE  APELAÇÃO. 
DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO.

- Cabe  ao  Relator,  monocraticamente, 
homologar pedido de desistência apresentado pelo 
Recorrente, nos termos do art.501 do CPC c/c art. 
127, XXX, do RITJPB.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Romulo  Soares  de 
Andrade contra decisão do Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da 

Capital,  que,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de  Alugueis  e  Acessório  da 

Locação, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a 

parte Promovida (LOJAS VERONA) ao pagamento de um quinto dos valores 

devidos a título  de aluguéis  em razão do contrato firmado entre  o réu  e o 

originário locador (Romulo Soares de Andrade), além do ressarcimento de um 

quinto das cifras relacionadas ao IPTU e TCR, tudo compreendido no período 

entre a formalização do auto de arrematação e a data da efetiva emissão de 

posse da suplicante (Joana Darc Mendes de Freitas) sobre o imóvel. 

Em ato contínuo, julgou PROCEDENTE a denunciação da lide, 

condenando  o  litisdenunciado  (Romulo  Soares  de  Andrade) a  ressarcir  o 

litisdenunciante  (LOJAS VERONA) os valores pagos a título  de aluguel,  na 

proporção  de  um quinto,  entre  a  data  da arrematação e  a  data  da efetiva 
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separação pelo locatário dos 20% destinados à suplicante.

Aduz o Apelante que o imóvel em tela foi locado a Lojas Verona, 

pelo  prazo  de  1  (um)  ano,  sendo  que  o  mesmo  foi  renovado  por  prazo 

indeterminado. Entretanto, através de uma Ação de Execução Fiscal, oriunda 

da Comarca de Curitiba/PR, 1/5 do referido imóvel em tela foi  penhorado e 

levado a leilão e, por sua vez, arrematado no dia 28 de abril de 2008, pela ora  

Apelada Joana Darc. 

Afirma que sobre essa arrematação foi imperposto Embargos de 

Terceiro, perante a Comarca de Curitiba sob nº 37490/0000, número unificado 

(0002736-64.2009.8.16.0004)  que  encontra-se  sub  judice.  Além  disso,  foi 

ineterposto Embargos de Terceiro perante a 11ª Vara Cível  da Comarca de 

João Pessoa, também se encontrando sub judice.

Nesse sentido, requer a anulação da sentença, por cerceamento 

de defesa, ou alternativamente, o sobrestamento do feito até a final decisão de 

todas as ações apensas e pendentes de julgamento final tanto na Comarca de 

Curitiba/PR, bem como, em João Pessoa/PB.

Ressalto que a Promovida, Lojas Verona, não apresentou recurso, 

juntando aos autos o pagamento da dívida.

Às  fl.  339,  foi  requerida  a  expedição  de  alvará  judicial  para 

liberação do valor depositado e quitação da dívida e cumprimento da sentença, 

o qual foi deferido às fl. 340-v.

Instanda a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça, não se 

manifestou sobre o mérito. (fls. 349/350).

É o relatório.

DECIDO.

Diante  da  petição  do  Apelante  acostada  aos  autos  (fl.  373), 

informando  que  não  tem mais  interesse  no  julgamento  da  Apelação  Cível, 
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aplica-se o disposto no art. 501 do Código de Processo Civil, que permite a 

desistência recursal, a qualquer tempo, sem a anuência da parte adversa.

Na mesma direção, preceitua o art. 127 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça, que ao dispor sobre as atribuições do Relator assinala:

Art.  127  –  São  atribuições  do  relator:
[...]
XXX  –  julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que  haja 
perdido o objeto, e homologar desistência, ainda que o 
feito se ache em mesa para julgamento.

Nessa senda, com fulcro no art. 501 do CPC c/c art. 127, XXX, 

do RITJPB, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. 

Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ___ de fevereiro de 2015.

  

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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