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APELAÇÃO  CÍVEL –  PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
ART.  501  DO  CPC/73  –  HOMOLOGAÇÃO  –
RECURSO PREJUDICADO.
 
- Sendo a desistência do recurso uma faculdade legal
da  parte  recorrente,  é  imperativa  a  homologação  de
pleito  dessa  espécie  e  a  consequente  negativa  de
seguimento do apelo.   

Vistos, etc.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Yasuda Seguros S/A
contra sentença da Juízo de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital
que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito ajuizada por José Helder
de  Brito  Bastos,  julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão exordial,  para
condenar, solidariamente, os promovidos (Organon do Brasil Ind. Com. Ltda e
José Luciano Pessoa de Paiva) na obrigação de reparar o dano causado no
veículo do promovente;  julgando,  ainda,  procedente a lide secundária,  para
declarar o direito de regresso da promovida/denunciante, Organon do Brasil
Ind. Com. Ltda, em relação à denunciada, ora apelante.

Em  suas  razões  recursais,  a  apelante  pleiteou  a  reforma  da
sentença, a fim de que sejam julgados “totalmente improcedentes os pedidos



da  parte  autora/apelada,  notadamente  quanto  à  indenização  por  danos
materiais, pois, os mesmos não foram devidamente comprovados” (fl. 465).  

 
Contrarrazões às fls. 471/475.

Às  fls.  507/509,  o  apelante  pleiteou  a  desistência  do  presente
recurso.

No  parecer  de  fls.  511/513,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pela negativa de seguimento ao apelo.

É o relatório.
Decido.

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro,  pontuo, em seguida, que, como relatado, a
apelante  peticionou  às  fls.  507/509,  requerendo  a  desistência  do  presente
recurso.

O art. 501, do CPC de 1973, dispunha que:

Art. 501. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem
a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir
do recurso.

Em sendo assim, diante do pedido de desistência da agravante e
da previsão contida no supracitado dispositivo, o presente recurso se encontra
prejudicado, ante a superveniente falta de interesse da parte, devendo ser-lhe
negado seguimento.



Por tais razões,  homologo o pedido de desistência do recurso,
negando-lhe seguimento.

P.I

João Pessoa, 07 de dezembro de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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