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APELANTE    : Pedro da Silva
ADVOGADOS: Arthur Martins M. Carvalho OAB/PB 19341
APELADA : Estado da Paraíba

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO
DE  DESISTÊNCIA  DO  RECURSO  APELATÓRIO  —
HOMOLOGAÇÃO — NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 

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

Art. 932.  Incumbe ao relator:
(...)
III  -  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pedro da Silva (fls. 72/79) contra
decisão de fls. 67/70, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara de Sousa, que, nos autos do Mandado de
Segurança,  DENEGOU  ordem  de  segurança,  por  não  reconhecer  ilegalidade  na  atuação  das
autoridades coatoras.

Irresignado o recorrente (fls.72/79) pugnou pelo provimento do recurso para
reformar a sentença e determinar o acesso do apelante ao seu local de trabalho, bem como que lhe
seja  apresentadas  as  frequências  diária,  para  oposição  de  sua  respectiva  assinatura  e  o
reconhecimento regular de seus vencimentos.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  89/91,  opinou  pelo  desprovimento  do
apelo.

Por fim, à fl.  95, o apelante acostou pedido de desistência do recurso de
apelação interposto nos autos.

 



É o relatório. 

DECIDO                                

Compulsando-se os autos, percebe-se que, após a interposição do recurso
apelatório, o Apelante informou que não tem mais interesse no julgamento da apelação, tendo em
vista os avanços para a solução do caso pela via administrativa.

 
Sendo assim, aplica-se à hipótese o art. 998 do Novo Código de Processo

Civil, que possui a seguinte redação:  “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Ora, tal dispositivo consagra a possibilidade de restar configurada a ulterior
renúncia por parte do recorrente, o que afasta, de logo, seu interesse recursal.

Sabe-se  que  para  o  conhecimento  do  recurso,  é  mister  que  restem
preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade,  divididos  em  intrínsecos  (cabimento,  interesse
recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos
(regularidade  formal,  tempestividade,  preparo  e  inexistência  de  fato  impeditivo  do  direito  de
recorrer). 

Na ausência de quaisquer elementos, é de se reconhecer a inviabilidade da
súplica. 

Dito isso, os argumentos não merecem sequer serem analisados, eis que a
apelação não obedece a todos os requisitos de admissibilidade.

Ex positis, homologo o pedido de desistência  do  recurso de  apelação e,
sendo assim, NÃO CONHEÇO DO APELO, por restar prejudicado.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado/Relator
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