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GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00001239-72.2011.815.0321 – Comarca de Santa Luzia
RELATOR : Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides 
APELANTE    : Francisco Pedro da Silva. 
ADVOGADO  : Fileno de Medeiros Martins.
APELADO : Banco Itaúcard S/A
ADVOGADO  : Antônio Braz da Silva. 

APELAÇÃO  CÍVEL  —  REVISIONAL  DE  CONTRATO  — 
FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS  — PEDIDO DE DESISTÊNCIA 
DO RECURSO — HOMOLOGAÇÃO —  SEGUIMENTO NEGADO. 

— In casu, após a interposição do recurso apelatório, o Apelante informou que 
não tem mais interesse no julgamento da apelação, fls. 170/174.  Nesse sentido,  
deve ser aplicado o art. 501 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte  
redação:  “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido 
ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisco Pedro da Silva contra 
decisão de fls. 125/131, proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Santa Luzia, nos autos da Ação de 
consignação de pagamento c/c revisional de contrato de financiamento, que julgou improcedente os 
pedidos.

Em  suas  razões,  às  fls.122/143,  o  recorrente  alegou  que  a  sentença  de 
primeiro grau não levou em consideração todos os elementos probatórios existentes nos autos, pois 
restou devidamente comprovado que o recorrente pagou juros exorbitantes e em desconformidade 
com a legislação vigente e a jurisprudência dominante nos tribunais pátrios.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  apelado  não  apresentou  as 
contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça às fls. 156/158, opinou pelo desprovimento do 
apelo, mantendo a r. Sentença.
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Às fls. 170/174 o ora apelante fez o pedido de desistência do recurso de 
apelação interposto nos autos.

 
É o relatório. 

DECIDO                                

In casu, após a interposição do recurso apelatório, o Apelante informou que 
não tem mais interesse no julgamento da apelação, fls. 170/174.

 
Nesse sentido, deve ser aplicado o art. 501 do Código de Processo Civil, que 

possui a seguinte redação: “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 o interesse recursal deste. 

Por conseguinte, ante o pedido expresso de desistência do recuro, verifica-se 
a desistência do mesmo, restando prejudicado o seu julgamento. 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 ser analisados, eis que o 
apelatório não obedece todos os requisitos de admissibilidade.

Ex  positis, homologo  o  pedido  de  desistência  do  recurso  de  apelação, 
NEGANDO-LHE SEGUIMENTO, por restar prejudicado.

         É como voto.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

                                                                          Relator
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