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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007760-32.2014.815.2001   
ORIGEM: 11ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Leonardo Gabriel         
ADVOGADO: Valter de Melo             
APELADO: OI TNL PSC S/A 

APELAÇÃO CÍVEL.  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM
SERVIÇO  TELEFÔNICO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO
FEITO.  ART.  267,  VIII,  DO  CPC.  RECURSO POSTERIOR.  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. “(...) A desistência, a renúncia ao direito sobre o que se funda a ação
e o reconhecimento da procedência do pedido são fatos impeditivos do
direito de recorrer, salvo se o recorrente pretender discutir a validade
de tais atos, o que redundaria na rescisão da decisão judicial que os
tenha por fundamento.” (Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro
da Cunha, in "Curso de direito processual civil - Meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos Tribunais". Vol. 03. 6ªed. Salvador:
JusPodivm, 2008, p.52/53).

2. Recurso ao qual se nega seguimento com arrimo no art. 557 do CPC.

Vistos etc.
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LEONARDO GABRIEL apela da sentença (f. 36/37) do Juiz da 11ª Vara
Cível da Capital, que extinguiu, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 267,
VIII do CPC, a ação indenizatória (danos morais) promovida contra a OI TNL PSC
S/A, tendo em vista o pedido de desistência formulado pelo próprio autor/apelante
(f. 35). 

No recurso, o apelante aborda questões meritórias, pedindo a inversão
do ônus da prova, para que a apelada seja instada a apresentar prova da relação
jurídica entre as partes (f. 44/46).

Sem contrarrazões, pois sequer houve citação.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso não pode ser conhecido. Isso porque o autor/apelante, ao
ser intimado para emendar a inicial e juntar documentos comprobatório da relação
jurídica com a ré/apelada, atravessou petição requerendo a desistência e a
extinção do feito (f. 35), sobrevindo a sentença hostilizada. 

Conforme  bem  esclarecem  Fredie  Didier  Júnior  e  Leonardo  José
Carneiro da Cunha:

Há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem
ocorrer  para  que  o  recurso  seja  admissível.  São  os  fatos  impeditivos  e
impeditivos do direito de recorrer.

(...)  A desistência, a renúncia ao direito sobre o que se funda a ação e o
reconhecimento da procedência do pedido são fatos impeditivos do direito de
recorrer, salvo se o recorrente pretender discutir a validade de tais atos, o que
redundaria na rescisão da decisão judicial que os tenha por fundamento. (in
"Curso de direito processual civil - Meios de impugnação às decisões judiciais
e  processo  nos  Tribunais".  Vol.  03.  6ªed.  Salvador:  JusPodivm,  2008,
p.52/53).

No mesmo sentido, já se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. RECONHECIMENTO DE PURGAÇÃO DA MORA. RESOLUÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 269, II, DO
CPC.  RECONHECIMENTO  DA  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  PELO  RÉU.
RECURSO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  INTRÍNSECOS  DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.  I  -  Em juízo de admissibilidade,
verificando-se a  ausência  dos requisitos  intrínsecos do recurso,  relativos  à
própria  existência  do  direito  de  recorrer,  não  se  conhece  da  apelação
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interposta. (...) (TJMG, AC nº 1.0313.10.024334-1/001, rel. Des. Leite Praça,
j. em 26/04/2012).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - IRRESIGNAÇÃO -
PRECLUSÃO LÓGICA - NÃO CONHECIMENTO - SEGUIMENTO NEGADO. - Se o
exeqüente concordou em que os valores devidos estavam pagos, e requereu a
desistência da ação sem qualquer ressalva, não pode, agora, sob o pretexto
de que na verdade, a dívida não fora paga, mas que ocorrera engano por
parte do Procurador subscritor do pedido de desistência, querer voltar atrás
pois configurada a preclusão lógica a qual consiste na impossibilidade de a
parte  praticar  determinado  ato  ou  postular  alguma  providência  judicial
decorrente  da  incompatibilidade  da  atual  conduta  da  parte  com  conduta
anterior  já  manifestada.  (TJPB  -  Processo  nº  0001640-47.2008.815.0751,
Relator: Des. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, julgado em 09-02-
2015). 

Portanto, se o próprio autor requereu a desistência da ação, falta-lhe
interesse para recorrer da sentença que homologou o seu pedido. 

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso apelatório, com base
no art. 557 do CPC, em virtude da existência de fato impeditivo do direito de
recorrer.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 31 de março de 2015. 

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA 
Relatora


