
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0123815-90.2012.815.0011 – 7ª Vara Cível de Campina Grande
RELATOR :  Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado para substituir o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
APELANTE    : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADOS: Marcelo Weick Pogliese – OAB/PB 11.158 e André Luiz Cavalcanti Cabral
– OAB/PB 11.195
APELADA : Joilma Farias Soares
ADVOGADO  : José Dinart Freire de Lima – OAB/PB 7.541. 

APELAÇÃO  CÍVEL E  RECURSO  ADESIVO  —  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  —  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA  DO  RECURSO
APELATÓRIO — HOMOLOGAÇÃO — RECURSO ADESIVO
PREJUDICADO — NÃO CONHECIMENTO DO APELO E DO
RECURSO ADESIVO. 

Art. 997.   Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e
com observância das exigências legais. (...)

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe
aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda,
o seguinte (...)

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 pela  Unimed João Pessoa –
Cooperativa de Trabalho Médico (fls. 135/147)  contra decisão de fls. 123/127, proferida
pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível de Campina Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a
decisão  de  fl.  47  (realização  de  procedimento  médico:  “exerese  de  lesão  por  marcação
esteretaxica ou rol”) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por danos morais,
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no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos e com juros de
moratórios. Honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
a ser pago pela demandada.

Irresignada  a  recorrente  (fls.135/147)  pugnou  pelo  provimento  do
recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido exposto na peça
vestibular, tendo em vista a ausência de cobertura contratual.

Contrarrazões às fls. 155/162.

Recurso  Adesivo  interposto  pela  autora  (fls.  163/170),  em  que
pretende a majoração do valor da condenação.

Embora intimada, a apromovida não ofertou contrarrazões ao Recurso
Adesivo (fl. 181).

A Procuradoria de Justiça às fls. 184/190, opinou pelo desprovimento
do apelo e pelo provimento do Recurso Adesivo.

Os autos foram remetidos ao Centro de Mediação do 2º Grau para
tentativa de composição amigável, a qual restou frustrada (fl. 201).

Por fim, à fl. 204, o apelante acostou pedido de desistência do recurso
de apelação interposto nos autos, fazendo juntada, inclusive, do comprovante de pagamento
da obrigação (fls. 205/206).

Intimada  para  se  manifestar  acerca  do  petitório  de  fls.  204/206,  a
apelada/recorrente limitou-se a requerer o julgamento do Recurso Adesivo (fl. 214).

 
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, oportunidade em que acostou aos autos comprovante de pagamento da obrigação
(fls. 205/206).

 
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.

No caso dos autos, houve ainda interposiçãode Recurso Adesivo pela
parte autora/apelada, todavia, o processamento deste recurso depende da análise do apelo,
como se denota da dicção do art. 997, § 2º, III do NCPC, logo, não será conhecido, diante da
desistência do recurso apelatório, senão vejamos: 
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“(...)§  2o O  recurso  adesivo  fica  subordinado  ao  recurso
independente,  sendo-lhe  aplicáveis  as  mesmas  regras  deste  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o
seguinte: 

(…)
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal

ou se for ele considerado inadmissível.”

Por  conseguinte,  ante  o  pedido  expresso  de  desistência  do  recurso
apelatório, resta prejudicado seu julgamento, bem como daquele que lhe segue, no caso o
Recurso Adesivo. 

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
direi to 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 e, por conseguinte, o
Recurso Adesivo.

Ex positis, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação
e, sendo assim, NÃO CONHEÇO DO APELO E, POR CONSEGUINTE, DO RECURSO
ADESIVO, por restarem prejudicados.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 23 de maio de 2016.

Marcos William de Oliveira

Juiz Convocado/Relator
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