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APELAÇÃO.  AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  DANOS
MORAIS.   SENTENÇA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVIDO.
APRESENTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO
PELO APELANTE.  APLICAÇÃO DO ART. 501, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  PERMISSIBILIDADE
DO  CAPUT, DO  ART.  557,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.

- 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, na instância
recursal,  da  decisão  que  entende  proferida  em
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desacordo com o seu direito.

-  Negativa  monocrática  de  seguimento  ao  recurso,
em consonância com o disposto no caput do art. 557,
do Código de Processo Civil.

Vistos.

Francisca das Graças Silveira de Almeida  propôs a
presente Ação  Revisional  de  Contrato  c/c  Consignação  em  Pagamento  e
Indenização por Danos Morais, em face do Banco Finasa S/A, objetivando a revisão
do contrato  de  financiamento,  celebrado em 60  (sessenta)  prestações  mensais,  no
valor de R$ 682,43 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), para a
aquisição de um veículo Ford Passeio Focus Sedan - cor prata, qualificado à fl. 12, sob
a  alegação  de  existência  de  abusividade  contratual,  decorrente  sobretudo  das
cobranças da TEC - Taxa de Emissão de Carnê e da TAC - Taxa de Tarifa de Cadastro,
fls. 02/10.

Anexou documentos à petição, com destaque para o
contrato, fl. 14.

Devidamente  citado,  o  promovido  ofertou
contestação, fls. 32/66, na qual suscitou preliminar de inépcia da inicial, e, no mérito,
refutou as assertivas da peça de ingresso, vindicando pela total improcedência dos
pedidos.

Impugnação  à  contestação,  fls.  71/72,  repelindo  as
argumentações citadas na defesa.

Às fls.  93/101,  a  Juíza  de  Direito  afastou os  danos
morais  almejados,  e,  no  concernente  à  revisão  contratual  e  a  consignação  em
pagamento, julgou a pretensão exordial, nestes termos:

Pelo  exposto,  diante  das  digressões  supra, JULGO
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PROCEDENTE  EM  PARTE  o  pedido  de  revisão
contratual  para  afastar  a  capitalização  mensal  d
juros,  determinar  a  restituição  da  TAC  e  TEC  em
dobro  e  estabelecer  o  índice  de  correção  montaria
pelo IGPM. Uma vez recalculado o débito, havendo
saldo em favor do autor, este deverá ser devolvido, a
título  de  repetição  de  indébito,  conforme  acima
aludido. 

Banco Finasa S/A interpôs APELAÇÃO, fls. 102/116,
argumentando,  em  síntese,  a  não  limitação  da  taxa  de  juros  remuneratórios  e
moratórios, assim também da capitalização de juros. Quanto à exigência  da  TEC -
Taxa de Emissão de Carnê e da TAC - Taxa de Tarifa de Cadastro, além de consignar
a previsão legal e jurisprudencial acerca da sua legalidade, defende não ter a parte
autora confirmado a sua cobrança.  Pugnou pelo prequestionamento da matéria e
pelo provimento do apelo.

Não  houve  a  apresentação  de  contrarrazões,  de
acordo com a certidão lançada à fl. 127/V.

 
A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.

Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.135/140,  opinou  pelo  desprovimento  do
recurso.

Petitório  da  apelante,  fl.  155,  alvitrando  pela
desistência de seu recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Antes de apreciar o pedido de desistência formulado
pelo então recorrente à fl. 155, esclareço que a petição, nada obstante protocolada em
29 de outubro de 2014, só foi anexada aos autos em data posterior,  isto é,  17 de
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novembro de 2014, quando já proferido Decisão Monocrática, fls. 142/153, da lavra
do Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Com efeito, o pedido de desistência, além de facultar
ao  recorrente  realizá-lo  a  qualquer  tempo,  é  irretratável,  causando a  extinção  do
procedimento recursal.

Desta forma, chamo o feito à ordem para anular o
mencionado julgamento monocrático, pois proferido sem atentar para a vontade do
recorrente, que desistiu da apelação outrora interposta perante esta relatoria.

Menciona  pretensão,  como  sabido,  dispensa  a
anuência  do  recorrido  e  pode  ser  formulada  a  qualquer  tempo,  e  “Eventual
julgamento  do  recurso  prolatado  depois  de  ter  o  recorrente  manifestado  a  sua
desistência é ineficaz. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito,
estima-o nulo (STJ, 1ª Turma, ED no RESP 38.924/SP, rel Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 09.02.1994, DJ14.03.1994, p. 4.478).”1

Portanto, anulo o predito  decisum e, nos moldes do
art. 501, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência,  por ser o
Banco Finasa S/A titular do interesse de reexame, nesta instância, da decisão que
entendia proferida em desacordo com o seu direito.

A esse respeito, cumpre esclarecer que o Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, em seu art. 127, XXX, confere ao relator atribuição
para “julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto, e homologar
desistência, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento”.

De outra sorte, sabe-se que o  caput do art. 557 do
Código de Processo Civil  impõe a negativa monocrática de seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo

1 Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo: 2ª edição, São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2010 – p. 523.
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Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.  

Ante o exposto, nos termos do art. 501 do Código de
Processo Civil c/c o art. 127, XXX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da
Paraíba, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

P. I. 

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

João Batista Barbosa
Juiz de Direito Convocado

Relator
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