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APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  TUTELA ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO  EM  PRIMEIRO  GRAU.  RECURSO
PRINCIPAL.  APRESENTAÇÃO  DE  PLEITO  DE
DESISTÊNCIA  PELA  PARTE  APELANTE.
APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 998, DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO
MONOCRÁTICA.  PERMISSIBILIDADE  DO  ART.
932, III, DO MESMO CÓDEX.

- A desistência, de acordo com o caput do art. 998, do
Novo Código de Processo Civil, é uma faculdade do
recorrente, por ser ele titular do interesse de reexame,
na  instância  recursal,  da  decisão  que  entende
proferida em desacordo com o seu direito.
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- O art. 932, III, também do Novo Código de Processo
Civil, autoriza ao relator não conhecer de recurso por
decisão monocrática.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 94/104, interposta pelo
Município de Cajazeiras, em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª
Vara  da  Comarca  de  Cajazeiras  Capital,  fls.  87/90,  que,  nos  autos  da  Ação  de
Obrigação  de  Fazer  c/c  Tutela  Antecipada  manejada  por  Igor  Emiliano  Araújo,
julgou procedente a pretensão disposta na inicial, nos seguintes termos:

Isto posto, com esteio no art. 269, I, do CPC, JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO dos autos, condenando
o promovido a nomear e dar posse ao autor para o
cargo o qual foi aprovado. Isento de custas, condeno
o  promovido  em  honorários  advocatícios
sucumbenciais que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), conforme os §§ 3º e 4º, do CPC.
P. R. I. 
No  que  tange  o  pedido  de  antecipação  de  tutela,
indeferido  anteriormente,  em  face  das  razões
expostas  na  presente  decisão  entendo  que  estão
presentes os requisitos para a concessão. A fumaça
do bom direito está evidenciada na fundamentação
da sentença, enquanto o perigo da demora consiste
no fato de o impetrante estar sendo indevidamente
privado  do  exercício  do  trabalho  e  da  renda
correspondente  ao  cargo  ao  qual  foi  aprovado.
ASSIM,  CONCEDO  O  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  Intime-se o
promovido para que proceda à nomeação do autor
no  cargo  para  o  qual  foi  aprovado,  no  prazo  de
trinta dias, sob as penas da lei.
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Em suas razões, o Município de Cajazeiras postula,
preliminarmente, a suspensão da medida que concedeu a antecipação de tutela em
sede  de  sentença;  a  carência  de  ação  em  razão  de  interesse  processual;
impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, defende a necessidade de reforma da
sentença, sob a alegação de não haver preterição quanto à nomeação do recorrido,
haja vista não haver comprovação de contratação a título precário.

Nomeação do promovente, fl. 156.

Petitório  ofertado  pelo  apelante,  fl.  166,  aduzindo
que não possui mais interesse processual no prosseguimento do feito, requerendo,
por conseguinte, a extinção da presente demanda.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

É cediço  que,  nos  termos  do  caput do  art.  998,  do
Novo  Código  de  Processo  Civil,  é  lícito  ao  recorrente,  a  qualquer  tempo, sem
anuência do recorrido, desistir do recurso, por ser ele titular do interesse de reexame,
na instância recursal,  da decisão que entende proferida em desacordo com o seu
direito.

Para melhor compreensão, vejamos o teor do referido
dispositivo:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem
a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir
do recurso.
Parágrafo  único.  A  desistência  do  recurso  não
impede a análise de questão cuja repercussão geral já
tenha  sido  reconhecida  e  daquela  objeto  de
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julgamento de recursos extraordinários ou especiais
repetitivos.

Na  espécie,  consoante  relatado,  a  parte  apelante
formalmente desistiu do recurso que interpôs, por meio da manifestação constante à
fl. 166.

A esse respeito, cumpre esclarecer que o Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, em seu art. 127, XXX, confere ao relator atribuição
para “julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto, e homologar
desistência, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento” - negritei.

De outra sorte,  sabe-se que o  caput do art.  932, III,
também do Novo Código de Processo Civil,  autoriza ao relator  não conhecer  do
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, III, e 998
do Novo Código de Processo Civil, cumulados com o art. 127, XXX, do Regimento
Interno  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  HOMOLOGO  O  PEDIDO  DE
DESISTÊNCIA e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.

Providências necessárias. 

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador
      Relator
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