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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCESSÃO  DA
ORDEM.  IMPETRADO  QUE  DESISTE  DO
RECURSO  VOLUNTÁRIO  INTERPOSTO.
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.  501  DO CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO.  CUMPRIMENTO  DA
DECISÃO.  PERDA  DO  OBJETO.  REMESSA
OFICIAL PREJUDICADA.

-  Independentemente da anuência do Recorrido ou
dos  litisconsortes,  pode  o  Recorrente,  a  qualquer
tempo, desistir do recurso, “ex vi” do artigo 501 do
Código de Processo Civil.

-  Tendo o Juízo “a quo” concedido a segurança com
o fito  de  determinar  prosseguimento  das  obras  no
imóvel do Impetrante e, havendo prova nos autos de
que  o  Impetrado  desistiu  do  recurso  voluntário
porque já cumpriu a determinação judicial, se mostra
inútil o reexame necessário.

Vistos etc. 

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível  interposta pelo

Município de Cajazeiras, inconformado com a sentença exarada pelo Juíza da 4ª

Vara daquela Comarca que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por

Frutuoso Alves de Andrade, concedeu o “writ” para anular o ato de suspensão da
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obra no imóvel de propriedade do Autor.

O Apelante em suas razões recursais pugnou, em linhas gerais,

pelo improcedência do Mandado de Segurança sob o argumento que a doação do

imóvel feita ao Impetrante teria se dado de forma irregular, motivo pelo qual a

determinação para a suspensão das obras no referido imóvel não seria abusiva (fls.

258/267). 

Contrarrazões  às fls. 269/273.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 279/282).

Também por força do § 1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009,

subiram os autos à esta Superior Instância.

À fl. 285, o Município de Cajaeiras peticionou comunicando a

desistência do recurso de Apelação 

É o relatório.

DECIDO

Compulsando os autos, verifico que em petição de fls. 285, o

Apelante  comunicou  a  sua  desistência  do  recurso.  Assim sendo,  imperioso

reconhecer que a análise da Apelação Cível interposta pelo Recorrente resta

prejudicada, devendo-se, pois, com base no art. 127, XXX, do RITJPB c/c os

artigos  501  e  557,  “caput”,  do  Código  de  Processo  Civil,  ser-lhe  negado

seguimento. Veja-se:

“Art. 127. São atribuições do relator:

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

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou contrário à súmula do respectivo  tribunal ou tribunal
superior”.

Art. 501 do CPC. O recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência  do recorrido ou dos litisconsortes,
desistir do recurso.
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Nesse mesmo sentido, tendo em vista que a Juíza de Primeiro

Grau  concedeu,  de  forma  definitiva,  a  ordem  pleiteada  pelo  Impetrante,

confirmando a liminar outrora concedida e, diante da comunicação oriunda da

Procuradoria  do  Município  de  Cajazeiras  dando  conta  de  que  já  deu

cumprimento  à  sentença,  tenho  que  a  Remessa  Necessária,  igualmente  à

Apelação Civel manejada pelo Impetrado, encontra-se prejudicada. Veja-se:

REEXAME  NECESSÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA  PREVENTIVO  -  PROVIMENTO  DE
NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - EVENTO
JÁ  REALIZADO  -  TEORIA DO  FATO  CONSUMADO  -
PERDA  DO  OBJETO  -  REMESSA  OFICIAL
PREJUDICADA.  1)Tendo  o  Juízo  a  quo  concedido  a
segurança  com  o  fito  de  assegurar  a  realização  de
determinado  evento,  tendo  este  já  se  realizado  e
terminado, se mostra inútil o reexame necessário, pois o
fato  já  consumou,  sem prejuízo  a  terceiros,  perdendo,
portanto,  a  remessa  o  seu  objeto.  2)Remessa  Oficial
prejudicada.  (Processo:  REO 273242120118030001 AP.
Relator(a): Desembargador LUIZ CARLOS. Julgamento:
14/08/2012.  Órgão  Julgador:  CÂMARA  ÚNICA.
Publicação: no DJE N.º 152 de Sexta, 17 de Agosto de
2012.)

Por  tais  razões,  diante  da  desistência  do  Apelante,  NEGO

SEGUIMENTO à presente Apelação Cível, nos termos dos dispositivos legais

acima explicitados. Prejudicada a Remessa Necessária.

Publique-se.

Comunicações necessárias.  

João Pessoa, ____ de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                           Relator
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