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APELAÇÃO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  DO  RECURSO. 
HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

-  Cabe  ao  relator,  monocraticamente,  homologar  pedido  de 
desistência apresentado pela parte, nos termos dos arts. 998, 
do CPC c/c art. 127, XXX, do RITJPB.

 
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por  Djair Magno Dantas 
contra sentença de fls. 102/105, proferida pela Juíza de Direito da  3° Vara Mista da 
Comarca de Mamanguape, que, nos autos da ação de exoneração de alimentos para 
ex-cônjuge, julgou procedente a ação em todos os seus termos. 

O promovido, ora apelante, em sua peça recursal, alega que a 
obrigação  alimentícia  existente  surgiu  através  de  acordo  entra  as  partes,  sendo 
tratado  como  compensação  pelo  empenho  pessoal  e  financeiro  na  campanha  à 
prefeitura de Cuité de Mamanguape da apelada. 

Aduz que a apelada não comprovou as despesas relacionadas à 
manutenção  da  genitora,  além  de  não  ter  provado  qualquer  modificação  na  sua 
situação financeira ou na do apelante. 

Ao final,  pugna pelo provimento do recurso para reformar a 
sentença de 1° grau, com improcedência total dos pedidos feitos pela autora, além da 
reversão da condenação em honorários em desfavor da apelada. 

Contrarrazões pela apelada, trazendo fato novo e relevante para 
a demanda. A promovente apresenta comprovações de que, atualmente, o apelante é 
vereador da cidade de Cuité de Mamanguape, recebendo remuneração no valor de 
R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Pugna pela permanência da sentença.



Intimado  para  se  manifestar  sobre  os  documentos  novos 
apresentados pelo polo recorrido, o apelante pugna pela desistência do apelo (fl. 135)

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 178 do CPC.

É o relatório. Decido.

A conduta do apelante encontra amparo no art. 998, do NCPC, 
que permite a desistência do recurso a qualquer tempo, independente, inclusive, de 
anuência da parte contrária. O subscritor da petição possui poderes especiais para 
desistir, conforme se pode observar da procuração colacionada nos autos.

Na mesma direção, preceitua o art. 127, do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça, que ao dispor sobre as atribuições do Relator assinala:

“Art. 127 – São atribuições do relator:

XXX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido 
o objeto, e homologar desistência, ainda que se ache o feito 
em mesa para julgamento.”

Posto isso, com fulcro no art. 998 e 932 do Código de Processo 
Civil c/c art. 127, XXX, do Regimento Interno do TJPB, não conheço do recurso, por 
força da prejudicialidade decorrente da desistência.

Intimem-se.

João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
                           Relator


