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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO — PEDIDO
DE DESISTÊNCIA DO APELO — ARTIGOS 997, § 2º, III
E  998  DO  CPC/15  —  HOMOLOGADO  O  PEDIDO  DE
DESISTÊNCIA  E  NÃO  CONHECIDO  O  RECURSO
ADESIVO.

— “Nos  termos  do art.  998,  do  novo  código  de  processo  civil,  o
recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou
dos  litisconsortes,  desistir  do recurso.  No caso,  informando  a  parte
autora, ora apelante, não ter mais interesse no julgamento da apelação,
deve ser homologada a desistência. Jurisprudência da corte. Atrelado
o recurso adesivo ao  de apelação,  a  respeito  do  qual  o  apelante
postulou a homologação do pedido de desistência, impositivo o não
conhecimento  daquele.  Inteligência  do artigo     997,  §  2º,  III,  do  NCPC.
Homologada  a desistência da apelação. Recurso adesivo não
conhecido.  Decisão  monocrática.” (TJRS;  AC  0136113-
58.2017.8.21.7000;  Soledade;  Vigésima  Câmara  Cível;  Relª  Desª
Walda Maria Melo Pierro; Julg. 12/07/2017; DJERS 19/07/2017) 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Unimed  João
Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de fls. 98/103, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por  João
Lyra,  julgando  procedente  o  pedido,  para  condenar  a  promovida  no  custeio  do
tratamento  de  radioterapia  conformada  tridimensional  e  de  todos  os  encargos
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correspondentes, nos exatos termos do que foi prescrito pelo médico do autor, além de
indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção
monetária.

A  apelante,  em  suas  razões  de  fls.  106/121, assegura  ser
necessário o sobrestamento do julgamento, em razão do reconhecimento de repercussão
geral da matéria pelo STF, no julgamento do RE nº 578801. Destaca inexistir cobertura
contratual para o tipo de radioterapia solicitada, dessa forma, incabível a condenação em
indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum.

Contrarrazões às fls. 127/132.

Recurso adesivo às fls. 134/141, pugnando pela majoração da
indenização.

Resposta ao adesivo às fls. 144/150.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  no
parecer de fls. 157/163, opinou pelo desprovimento do recurso apelatório e adesivo,
mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

 
Às fls. 173 foi apresentada petição pela Unimed João Pessoa –

Cooperativa de Trabalho Médico, requerendo a desistência da apelação.

É o relatório. Decido.

Em termos objetivos, o apelo resta prejudicado, ante a expressa
formalização de desistência do recurso (fls. 173), nos termos do art. 998 do CPC/15.

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

Importante  destacar  que,  conforme  art.  997,  §  2º,  III,  do
CPC/15, o recurso adesivo não será conhecido quando houver desistência do recurso
principal. 

Art. 997.’Omissis’

§ 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.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL  E RECURSO ADESIVO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM RESCISÃO DE CONTRATO E DANOS MORAIS. PEDIDO



DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO.  HOMOLOGAÇÃO. Nos
termos do art. 998, do novo código de processo civil, o recorrente
poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos
litisconsortes,  desistir  do recurso.  No  caso,  informando  a  parte
autora,  ora  apelante,  não  ter  mais  interesse  no  julgamento
da apelação,  deve  ser  homologada  a desistência.  Jurisprudência
da corte. Atrelado o recurso adesivo ao de apelação, a respeito do
qual o apelante postulou a homologação do pedido de desistência,
impositivo o não conhecimento daquele. Inteligência do artigo     997,
§  2º,  III,  do  NCPC.  Homologada
a desistência da apelação. Recurso adesivo não conhecido.  Decisão
monocrática. (TJRS;  AC  0136113-58.2017.8.21.7000;  Soledade;
Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Walda Maria Melo Pierro; Julg.
12/07/2017; DJERS 19/07/2017) 

 APELAÇÃO CÍVEL.  PEDIDO DE DESISTÊNCIA (ART.  998 DO
CPC).  HOMOLOGAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO
CONHECIDO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO (ART.     997, § 2º,
III,  DO  CPC). Homologada desistência  do recurso de apelação e,
conseguinte,  não  conhecido  do recurso adesivo.  Decisão
monocrática. (TJRS;  AC  0013564-80.2016.8.21.7000;  Santo  Cristo;
Terceira Câmara Cível;  Rel.  Des. Ricardo Bernd;  Julg. 06/07/2017;
DJERS 18/07/2017) 

Por  tais  razões,  conforme  artigos  997,   §  2º,  III,  e  998  do
CPC/15,  HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO e  NÃO
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO.

P. I.

João Pessoa, 14 de agosto de 2017.

                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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