
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008817-40.2014.815.0000 – CUITÉ
Relator :Des. José Ricardo Porto.
Agravante :Banco do Nordeste do Brasil S/A.
Advogada :Lysanka dos Santos Xavier.
Agravado :Manoel Gregório Dantas.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. 
PLEITO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. DESNECESSIDADE 
DE  CONCORDÂNCIA  DA  PARTE  CONTRÁRIA. 
HOMOLOGAÇÃO. 

- Admite-se o pedido de desistência do recuso formulado por advogado 
legalmente habilitado com poderes especiais.

- Nos termos do art.  501 do Código de Processo Civil,  “o recorrente  
poderá,  a  qualquer  tempo,  sem  a  anuência  do  recorrido  ou  dos  
litisconsortes, desistir do recurso”.

VISTOS.

Valoro  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo  Banco  do Nordeste  do 
Brasil S/A, desafiando decisão lançada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cuité, 
que, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de Manoel Gregório Dantas, concedeu 
prazo para emenda da inicial, sob pena de indeferimento da exordial. 

Informações  prestadas  pelo  Magistrado de  base,  noticiando,  inclusive, 
que o feito fora sentenciado – fls. 71.

Sem contrarrazões recursais – fls. 75.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  ofertar 
parecer  meritório,  por  entender  ausente  interesse  público  apto  a  ensejar  a  manifestação 
ministerial – fls. 77/78.

Pedido de desistência do recurso formulado pelo suplicante – fls. 82.

É o relatório. DECIDO.

O agravante busca, através desta súplica de instrumento, a modificação 
da decisão agravada que concedeu prazo para emenda da inicial, sob pena de indeferimento da 
exordial. 



Porém,  às  fls.  82,  verifica-se,  através  da  petição,  que  o  recorrente 
requereu a desistência do recurso.

É preciso  ressaltar  que  não se  faz  necessária  a  aquiescência  da  parte 
contrária para que haja a homologação da renúncia recursal, conforme previsão da legislação 
processual vigente, senão vejamos:

“Art. 501. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do  
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Art. 502.  A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da  
outra parte.” (Arts. 501 e 502 do CPC)

Por essas razões,  homologo o pedido de desistência formulado às fls. 
82, considerando, em razão disso, prejudicado o julgamento das razões invocadas na presente 
irresignação instrumental.

Publique-se. Providências necessárias.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

                                
                                      José Ricardo Porto
                                  Desembargador Relator 
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