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DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002042-81.2014.815.0731.
Relator: Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado
Apelante: Lubnorte Comércio e Representações Ltda.
Advogados: Walter  de  Agra  Júnior  (OAB/PB  nº  8.682)  e  Vanina  C.  C.

Modesto (OAB/PB nº 10.737).
Apelado: Castrol Brasil Ltda. 
Advogado: Vladimir Miná Valadares de Almeida (OAB/PB nº 12.360).

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).

RELATÓRIO.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  1.025/1.060)  interposta  pela  empresa
LUBNORTE  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA. contra  a  sentença  (fls.
1.018/1.022) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO, julgou-os improcedentes para dar continuidade à execução
promovida pelo CASTROL BRASIL LTDA.

Na decisão terminativa,  o juízo de primeiro grau reconheceu que o título
executivo reveste-se de certeza e exigibilidade, afastando as alegações de conexão entre
estes embargos com o processo nº 0801878-83.2014.8.15.0731, bem como não ser possível
a compensação entre créditos e débitos arguida pela embargante.

Inconformado,  o  apelante  argumentou,  na  primeira  preliminar,  que  a
sentença  deve  ser  anulada  porque  houve  o  julgamento  antecipado  da  lide  sem que  o
apelante  pudesse  especificar  provas;  na  segunda  prefacial,  defendeu  a  existência  de
conexão destes embargos com o processo nº 0801878-83.2014.8.15.0731, em trâmite na
mesma vara que sentenciou este feito; no mérito, afirmou novamente que o débito cobrado
na execução  extrajudicial  é  inexigível  e  que  existe  excesso  de  execução,  notadamente
porque, na verdade, possui crédito a receber da embargada, oriunda do mesmo contrato em
questão, logo, deve haver a compensação entre débito e crédito, o que deságua na iliquidez
do título executado.

Contrarrazões apresentadas (fls. 1.065/1.074).



A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 1.183/1.189), opinando apenas
pela rejeição das preliminares levantadas, afirmando, quanto ao mérito, inexistir interesse
público que justifique a intervenção ministerial.

Petição requerendo a desistência recursal (fls. 210).

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, 1º de março de 2018.

Des. José Ricardo Porto
                      RELATOR
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