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APELAÇÃO  CÍVEL.  PEDIDO  EXPRESSO  DE
DESISTÊNCIA  DA  IRRESIGNAÇÃO.  ART.  998
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL/2015.
HOMOLOGAÇÃO. 

“- Art.  998. O recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem  a  anuência  do  recorrido  ou  dos  litisconsortes,
desistir do recurso. (...).” (Código de Processo Civil/2015).

VISTOS

Trata-se de Apelação Cível (fls. 138/150) interposta por Maria de Fátima
Pereira contra a sentença (fls. 130/134) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Lucena, que, nos autos da presente “Ação de Prestação de Contas”, manejada em face do
Banco Bonsucesso Consignado S/A.,  homologou o reconhecimento da procedência do
pedido.

Na decisão terminativa, o juízo de primeiro grau reconheceu que o banco
promovido reconheceu a pretensão autoral ao apresentar a documentação requerida.

Em suas razões recursais, o recorrente assevera que a instituição promovida
não cumpriu  voluntariamente  o  seu  dever  de exibição,  bem como requer  a  gratuidade
judiciária e a condenação da demandada no adimplemento do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (fls. 153/157), suscitando, preliminarmente, que
o recurso tenha seu seguimento negado ante o inadimplemento do preparo.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 164/165), sem manifestação
quanto  ao  mérito  do  recurso  ante  a  inexistência  de  interesse  público  que  justifique  a
intervenção ministerial.

Despacho desta relatoria (fls. 167), determinando a intimação do apelante
para, querendo, refutar a prefacial apresentada nas contrarrazões.

Manifestação do recorrente às fls. 172/175.



Decisão de fls. 184, indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pelo
promovente/suplicante.

Petição requerendo a desistência recursal (fls.186).

É o relatório.

VOTO.

Cumpre-nos homologar o pleito de desistência formulado neste Apelo.

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

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência  do recorrido ou dos litisconsortes,  desistir  do
recurso.

Por essas razões,  homologo o pedido de desistência formulado nos autos,
considerando, em razão disso, prejudicado o julgamento do mérito recursal. 

P. I. Cumpra-se. 

João Pessoa, 22 de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR
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