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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 
SEGUIDO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.

-  Cabe  ao  relator  homologar  pedido  de  desistência  apresentado 
pela parte, nos termos dos arts. 998, do CPC c/c art. 127, XXX, do 
RITJPB.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade,  homologar  a  desistência  apresentada,  nos  termos  do  voto  do  relator, 
integrando a decisão a certidão de julgamento à fl. 199.

Relatório

Cuida-se  de  embargos  de  declaração  opostos  por  Arquineide 
Mouzinho Romão da Silva,  contra acórdão de fls. 171175, que rejeitou a preliminar e, no 
mérito, negou provimento ao primeiro apelo e deu provimento ao segundo.

Afirma o embargante que há contradição no julgado, considerando que 
a decisão tomada pelo Desembargador Relator destoa daquela efetivamente posta no Acórdão, 
bem  como  há  omissão  e  contradição  no  tocante  ao  pedido  de  majoração  dos  honorários 
advocatícios.

Sustenta  que  a  decisão  tomada  em Sessão  deu provimento  ao  apelo 
aviado pelo embargante no sentido de majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada 
demandado,  enquanto  que  o  a  decisão  posta  no  Acórdão  entendeu  pelo  patamar  de  R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para cada embargado individualmente.



Nestes  termos,  requer  o  embargante  que  se  reconheça  os  presentes 
embargos, acolhendo-os integralmente.

É o relatório.

VOTO
      
Requer a parte embargante a desistência do recurso, a qual encontra 

amparo  no art. 998, do CPC/15, que permite a desistência do recurso a qualquer tempo, 
independente, inclusive, de anuência da parte contrária. 

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 se ache o feito em mesa 
para julgamento.”

Posto isso, homologo o pedido de desistência e, com fulcro no art. 
998 e 932 do Código de Processo Civil c/c art. 127, XXX, do RITJPB. É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  homologar  a  desistência 
apresentada, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo. 
Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza,  Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena  para 
substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  o  Exmo  e  o   Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


