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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001564-85.2010.815.2001.
Origem : 3ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Construtora Valdir LTDA.
Advogado : Hamilton Costa.
Apelada : Philipeia Construções e Incorporações LTDA.
Advogado : Martinho Cunha Melo Filho.    

APELAÇÃO CÍVEL.  PEDIDO EXPRESSO  DE
DESISTÊNCIA RECURSAL.  APLICAÇÃO  DO
ART.  998 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HOMOLOGAÇÃO.  PREJUDICIALIDADE
EVIDENCIADA DO RECURSO.   

- A desistência, nos termos do art.  998 do Código de
Processo Civil, é uma faculdade do recorrente, por ser
ele  titular  do  interesse  de  reexame,  na  instância
recursal,  da  decisão  que  entende  proferida  em
desacordo com o seu direito.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Construtora Valdir
LTDA contra sentença (fls. 837/840) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da
Comarca desta Capital que, nos autos da “Ação de Revisão de Contrato c/c
Consignação em Pagamento” ajuizada pela recorrente em face da  Philipeia
Construções  e  Incorporações  LTDA,  extinguiu  o  processo  pela  perda
superveniente  do  interesse  processual,  apresentando  a  sentença  a  seguinte
ementa:

“AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL  C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESCISÃO DO

Apelação Cível nº 0001564-85.2010.815.2001. 1



CONTRATO  POR  SENTENÇA.  RETORNO  DAS
PARTES CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE.
PERDA  SUPERVENIENTE  DO  INTERESSE
PROCESSUAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO.
O interesse processual mantém estreita relação com
a necessidade, utilidade e adequação do processo ao
bem de vida pretendido pelo autor”

Inconformada, a parte demandante interpôs Recurso Apelatório
(fls.  849/863),  em  cujas  razões  relata  que  ajuizou  a  presente  ação  sob  a
afirmação de que adquiriu, junto à sociedade apelada, um apartamento, de nº
101, situado no Edifício Torre Imperial, tendo sido ajustado como pagamento
o preço de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). Afirma que, do valor
total, adimpliu R$ 147.771,00 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e setenta
e um reais), restando um saldo devedor de R$ 167.229,00 (cento e sessenta e
sete mil, duzentos e vinte e nove reais).

 
Aduz que,  no decorrer processual,  o magistrado sentenciante

determinou a abertura de conta judicial,  na qual  foi depositada em juízo a
quantia de R$ 273.249,26 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e
nove reais e vinte centavos), defendendo ser correspondente à integralidade do
débito.  Assevera que,  na Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e
Venda, que tramita em apenso aos presentes autos, foi proferida sentença de
procedência parcial do pedido inicial.

Sob essas considerações, conclui que “se o magistrado julgou
a ação principal  parcialmente procedente,  ou seja,  houve  duas sentenças,
assim não poderia a ação acessória ser extinta sem julgamento do mérito,
pois  mereceria  ser  ao  menos  o  seu  mérito  apreciado,  já  que  o  apelante
cumpriu rigorosamente com suas parcelas em atraso”.

Defende  a  obrigatoriedade  da  oportunização  de  oferta  das
alegações finais pelas partes ao término da instrução processual, sustentando,
pois, a nulidade da sentença. Tece comentários sobre o objetivo da ação de
consignação em pagamento, pontuando que consiste na liberação do devedor
das  consequências  da  mora,  com a  extinção  da  obrigação  pelos  depósitos
efetuados. Afirma que a pretensão deduzida na peça de ingresso é que se o
demandado seja compelido a receber os valores recusados voluntariamente,
concluindo ser cabido o seu pedido de consignação.

Ao final,  pugna pelo  provimento  do apelo e  acolhimento  da
preliminar de cerceamento de defesa ou, em assim não se entendendo, pelo
julgamento procedente da demanda.

 
Contrarrazões  apresentadas  (fls.  884/893),  alegando  que  a

apelante,  apesar  do  resultado  do  julgamento  da  Ação  de  Rescisão  de
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Compromisso de Compra e Venda de nº 200.2008.019.586-6, tenta revalidar
seu contrato, pleiteando sua revisão e que se admita a consignação do débito
em atraso. Sustenta a improcedência da preliminar alegada, bem como afirma
a impossibilidade jurídica do  pedido de  revisão contratual,  em razão de o
contrato não mais subsistir, aduzindo que cabe “tão somente a autora pleitear
a restituição das parcelas pagas com os descontos devidos”.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  906),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

Sobrestado o feito até o julgamento do Processo nº 0019586-
65.2008.815.2001 (fls.  908/910),  foi  a  recorrente  intimada para manifestar
interesse no prosseguimento do apelo (fls. 1004), tendo atravessado petição
(fls. 1006), desistindo do recurso interposto.

É o relatório.

Como se sabe, nos termos do art.  998 do Código de Processo
Civil, é lícito ao recorrente, a qualquer tempo, a despeito de anuência da parte
recorrida, desistir do recurso,  por ser ele titular do interesse de reexame, na
instância recursal, da decisão que entende proferida em desacordo com o seu
direito.

Na  espécie,  consoante  já  mencionado,  vislumbra-se  que  a
apelante acostou petição  desistindo de  forma  expressa  do  presente  recurso
(fls. 1006),  cumprindo a este Relator,  nessas  situações,  a atribuição de tão
somente  homologar desistência,  nos  termos  do  art.  127,  inciso  XXX,  do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Com  relação  ao  tema,  os  Tribunais  Superiores  possuem
entendimento  pacífico  no  sentido  de,  em  sendo  apresentado  o  pedido  de
desistência  antes  do  início  julgamento  recursal,  deve  ser  homologado.  A
propósito, confira-se:

“PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA
FORMULADO  ANTES  DO  INÍCIO  DO
JULGAMENTO.  OMISSÃO.  EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO.
1. O pedido de desistência recursal foi apresentado
em 25/2/2016, isto é, antes de iniciado o julgamento
do  agravo  regimental  pelo  órgão   colegiado,
ocorrido  na sessão do dia  1º/3/2016,  não  tendo a
Corte se manifestado a respeito desse requerimento.
2.  Estando  caracterizada  a  omissão  e  diante  do
cumprimento das demais formalidades legais,  devem
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ser acolhidos os embargos declaratórios para tornar
sem  efeito  o  acórdão  embargado  e  homologar  o
pedido de desistência.
3.  Embargos de  declaração acolhidos,  com efeitos
modificativos”.
(STJ, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1482176/PE,
Rel.  Ministra  DIVA  MALERBI  -
DESEMBARGADORA  CONVOCADA  TRF  3ª
REGIÃO,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/05/2016, DJe 13/05/2016).

Em se tratando de agravo de instrumento, a jurisprudência desta
Corte é uníssona:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PETIÇÃO  DO
AGRAVANTE.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  DO
RECURSO.  HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
ART.  501 DO CPC. REGIMENTO INTERNO ART.
127,  INCISO  XXX.  POSSIBILIDADE.
DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 
-  Face  o  disposto  no  artigo  501  do  Código  de
Processo  Civil,  e  entendendo  ser  direito  do
recorrente  desistir  do  recurso  e  não  configurar
qualquer  ônus  para  a  parte  recorrida  tal  fato,
homologo  o  pedido  da  agravante.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018853620158150000, - Não possui -, Relator DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 28-09-2015). 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE
DESISTÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO
ART. 267, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
C/C O ART. 127, XXX, DO REGIMENTO INTERNO
DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  PARAÍBA.
HOMOLOGAÇÃO.  Requerida  a  desistência  do
Agravo de Instrumento,  homologa-se o pedido com
base no art. 267, VIII, do CPC, c/c art. 127, XXX do
RITJPB.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00029229820158150000, - Não possui -,
Relator  DESA.  MARIA DAS  GRAÇAS  MORAIS
GUEDES , j. em 25-09-2015). 

Ressalte-se, por fim, que, não tendo o apelo sido colocado em
pauta  para  julgamento,  a  homologação  de  desistência  prescinde  do
pronunciamento da Câmara competente para o exame de seu objeto.

Ante o exposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo
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Civil c/c o art. 127, inciso XXX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
da Paraíba, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela
apelante, restando prejudicada a análise do presente feito.

Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos,
juntamente ao processo em apenso (nº 0019586-65.2010.815.2001), ao juízo
de origem para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

P.I.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado Relator
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