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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA.  HOMOLOGAÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO. CPC,  ART.  998,  C/C
RITJPB, ART.127, XXX.

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

 
RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Hilton  Hril
Martins Maia  em face da sentença proferida pelo MM.  Juízo da 5ª Vara Cível da
Comarca da Capital, nos autos da ação cautelar exibitória de documentos proposta
por  Ayrton  Pereira  contra  o  Banco  BV  Financeira  S/A Crédito,  Financiamento  e
Investimentos.

Na  sentença  recorrida,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou
procedente a demanda, por ter o banco demandado reconhecido a procedência do
pedido do autor, ao exibir as cópias do contrato e documentos juntados às fls. 56/68.
Ato contínuo, determinou o pagamento das custas processuais, deixando, todavia, de
condenar o promovido em honorários advocatícios.

Inconformado com o provimento jurisdicional, o advogado da
parte  autora  interpôs  recurso  de  apelação,  postulando  pela  concessão  da  justiça
gratuita  e,  quanto  ao  mérito,  pela  condenação  da  instituição  bancária  em verbas
honorárias. 

Após apresentação de documentos, visando à comprovação do
referido  benefício  (fls.  103/126),  foi  indeferido  o  pleito  formulado  e
consequentemente determinado o pagamento do preparo recursal, sob pena de não



conhecimento do recurso. 

Em  petição  protocolada  à  fl.  130,  o  recorrente  requer  a
desistência do respectivo apelo.

É o relatório. 

Decido

Requer a parte apelante a desistência do presente apelo, 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, com fulcro no art. 998 e 932 do Código de Processo
Civil  c/c  art.  127,  XXX,  do  RITJPB,  não  conheço  do  recurso,  por  força  da
prejudicialidade decorrente da desistência.

Intimem-se.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator


