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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

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

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº  0000620-42.2012.815.0731  –  3ª  Vara  da 
Comarca de Cabedelo 
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
APELANTE    : Banco Cruzeiro do Sul S/A. 
ADVOGADO  : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
APELADO : Francisco de Assis Ferreira Borba
ADVOGADO  :  Francisco de Assis Barbosa dos Santos
RECORRENTE:  Francisco de Assis Ferreira Borba
ADVOGADO  :  Francisco de Assis Barbosa dos Santos
RECORRIDO :  Banco Cruzeiro do Sul S/A. 
ADVOGADO  : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO — AÇÃO REVISIONAL 
DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS  —  EMPRÉSTIMO  —  DESCONTO  EM 
FOLHA  DE  PAGAMENTO  —  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO 
PEDIDO  —  PLEITO DE  DESISTÊNCIA  DO  RECURSO  — 
HOMOLOGAÇÃO  —  REQUERIMENTO  DE  SUSPENSÃO  DO 
FEITO — LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL — DESNECESSIDADE 
— DECISÃO QUE  NÃO IMPLICA EM REDUÇÃO DO ACERVO 
PATRIMONIAL — SEGUIMENTO NEGADO. 

— In casu, após a interposição do recurso apelatório, o Apelante informou que 
não tem mais interesse no julgamento da apelação, fls.  203/214.  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.” 

— No tocante ao pedido de suspensão do processo, em razão do disposto na  
Lei  n.  6.024/74,  que  regulamenta  a  Liquidação Extrajudicial,  tem-se  que, no 
caso  concreto,  apesar  de  o  banco  promovido  encontrar-se  em  liquidação 
extrajudicial,  foge  à  razoabilidade  eventual  suspensão  do  processo  que  já  se 
encontra julgado.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível  interposta  pelo  Banco Cruzeiro do Sul  S/A 
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contra decisão de fls. 190/199, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo, nos 
autos  da  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS,  que  julgou  procedente,  em  parte,  o  pedido, 
confirmando  a  liminar  deferida,  no  sentido  de  determinar  que  sejam  reduzidos  os  descontos 
realizados  diretamente  da  folha  de  pagamento  do  promovente  a  30% (trinta  por  cento)  de  sua 
remuneração,  confirmando  também a  não  concessão  do  limite  para  abertura  de  nova  margem 
consignável.

Em suas razões, às fls.203/214 o recorrente suscitou a assistência judiciária, 
ante  a  demonstração  de  hipossuficiência  da  pessoa  jurídica,  por  se  encontrar  em  situação  de 
liquidação extrajudicial. No mérito, alegou a inexistência de todos os requisitos autorizadores da 
responsabilidade civil. Por fim, requereu a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas às fls. 236/241.

Recurso Adesivo interposto às fls. 242/246 em que o autor reitera o pedido 
de condenação por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo (fls. 249/260)

A Procuradoria de Justiça às fls. 277/289, opinou pela intimação do apelante 
para  efetuar  o  preparo,  sob  pena  de  não  conhecimento  do  recurso  apelatório  ou,  no  caso  de 
conhecimento do apelo, por seu desprovimento; bem como pelo desprovimento do recurso adesivo, 
acaso seja conhecida a apelação.

Determinada a intimação do apelante para acostar aos autos o preparo, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 291/292).

Às fls. 295/300 o ora apelante fez o pedido de desistência do recurso de 
apelação interposto nos autos, bem como a suspensão do feito, em razão do disposto na Lei n. 
6.024/74 que regulamenta a liquidação extrajudicial.

É o relatório. 

DECIDO.

In casu, após a interposição do recurso apelatório, o Apelante informou que 
não tem mais interesse no julgamento do recurso, fls. 295/300.

 
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 recurso,  resta 
prejudicado o seu julgamento. 
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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  direito  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.

No tocante ao pedido de suspensão do processo, em razão do disposto na 
Lei n. 6.024/74, que regulamenta a Liquidação Extrajudicial, tem-se que, no caso concreto, apesar 
de  o  banco  promovido  encontrar-se  em liquidação  extrajudicial,  foge  à  razoabilidade  eventual 
suspensão do processo que já se encontra sentenciado.

Isso porque a jurisprudência pátria já assentou o entendimento no sentido de 
que a Lei n.  6.024/74 não pode ser aplicada em sua literalidade,  mas deve ser temperada pelo 
principio da razoabilidade. Tal norma determina a suspensão das ações contra a entidade que se 
encontra sob liquidação extrajudicial (Lei 6 024/74, art 18), contudo, esta não deve ser interpretada 
na sua literalidade. Assim, não se justifica suspender processo cautelar, que já se encontra julgado, 
para determinar que o credor discuta seu direito em processo administrativo de habilitação (REsp 
601766/PE Rei Min Jose Delgado, DJ 31 05 2004).

Portanto, o caso concreto cuida-se de processo que já se encontra julgado e 
refere-se, tão-somente, à redução dos descontos, em folha de pagamento, ao patamar de 30% (trinta 
por  cento)  dos vencimentos  do apelado.  Portanto,  não se  justifica  a suspensão do feito,  pois  o 
resultado aqui exposto não tem o condão de interferir na liquidação extrajudicial.

Ex  positis, homologo  o  pedido  de  desistência  do  recurso  de  apelação, 
NEGANDO-LHE SEGUIMENTO, por restar prejudicado. Do mesmo modo, indefiro o pedido de 
suspensão do feito.

Publique-se. Intime-se..

João Pessoa, 14 de janeiro de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                                             Relator
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