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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO –  PEDIDO  DE
SUSTAÇÃO  DE  DESCONTOS  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO  –  INDEFERIMENTO  PELO  JUÍZO  A
QUO -  IRRESIGNAÇÃO  –  CONTRATO  LIQUIDADO
QUANDO  DA  INTERPOSIÇÃO  DO  PRESENTE
RECURSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  POR  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.

 Carece o recorrente de interesse recursal, uma
vez que, liquidado o contrato que objetiva ver suspensa
a cobrança, nenhuma utilidade terá com o deferimento
de suspensão dos descontos. 

 Logo, o único interesse que resta à parte autora
é de ver ressarcido os valores alegadamente indevidos
e  eventual  danos  morais  a  ser  decidido  na  ação
principal, mas não evitar os descontos de empréstimo
em seu benefício previdenciário, posto que já efetivado
e liquidado o contrato. 

– Apelo  a  que  se  nega  seguimento,  por  ser
manifestamente improcedente, nos termos do art. 557,
caput, do CPC.

Vistos, 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por  REINALDO
OLIVEIRA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da “Ação Anulatória
de Negócio Jurídico c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido



de  Antecipação  dos  Efeitos  da  Tutela”,  distribuída  sob  o  nº  0800667-
34.2015.8.15.0001, a qual foi ajuizada em face do BANCO PANAMERICANO
S/A,  indeferiu  pedido  de  sustação  dos  descontos  no  benefício
previdenciário do agravante.  

Em suas razões, alega houve desacerto na decisão recorrida,
posto  que  jamais  efetuou  qualquer  empréstimo  com a  instituição  financeira
agravada,  muito  embora  venha  sendo  efetuado  desconto  em seu  benefício
previdenciário.

Assim,  pugna  pela  concessão  de  efeito  ativo,  para  o  fim  de
sustar os descontos indevidos em seu benefício previdenciário e,  no mérito,
pela confirmação da liminar, com o provimento do recurso. 

É o relatório.

DECIDO.
Vislumbro que o presente recurso comporta análise monocrática,

consoante autoriza o art. 557, caput1, do CPC, haja vista ser manifestamente
inadmissível,  porquanto  ausente  as  condições  de  admissibilidade,  conforme
veremos.

De  fato,  pretende  o  agravante  suspender  os  descontos
efetivados  pelo  agravado  em  seu  benefício  previdenciário,  decorrente  de
suposto empréstimo.

Ocorre  que,  conforme  se  vê  da  peça  exordial  e  da  decisão
exarada na ação principal (fls. 15 e 36), o suposto empréstimo terminou em 07
de março de 2015. De modo que, não há mais o que suspender.

Nesse cenário, tenho que o recurso não merece seguimento por
ausência de interesse.

De  fato,  é  sabido  que  para  interposição  de  todo  e  qualquer
recurso, faz-se necessário o preenchimento das condições de admissibilidade,
dentre elas, o interesse recursal, consistente no binômio necessidade-utilidade
no  tocante  ao  meio  de  impugnação  adotado  para  o  fim  que  se  pretende
alcançar.  

Sobre o assunto, o prof. Fredie Didier Junior, fala com precisão:

‘O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame
do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja
admissível,  é  preciso  que  haja  utilidade  -   o  recorrente  deve
esperar,  em  tese,  do  julgamento  do  recurso,  situação  mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o
haja posto a decisão impugnada – e necessidade -  que lhe seja
preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo”.2 

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO

1Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior.

2  Fredie Didier Jr e Leonardo José Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil. Meios de
Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. (fl. 48)



ESPECIAL.  RECURSO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
POSSIBILIDADE  DE  JULGAMENTO  MONOCRÁTICO  PELO
MINISTRO  RELATOR.  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  COMPENSAÇÃO.  AÇÃO  DE
CONHECIMENTO  E  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO INSS.
1. O caput do art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o
julgamento  monocrático  pelo  Ministro  Relator  quando  o
recurso  especial  se  revele  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou
do Supremo Tribunal Federal. [...].  (STJ - AgRg nos EDcl no
REsp: 1320140 PR 2012/0082848-1, Relator: Ministro SÉRGIO
KUKINA,  Data  de  Julgamento:  03/09/2013,  T1  -  PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA.  SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO  DO  MUNICÍPIO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
JULGAMENTO  MONOCRÁTICO.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  POR  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.
(Apelação  Cível  Nº  70051398113,  Primeira  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em
17/04/2013)  (TJ-RS    ,  Relator:  Irineu  Mariani,  Data  de
Julgamento: 17/04/2013, Primeira Câmara Cível) (negritei).

PROCESSUAL  CIVIL.  INTERVENÇÃO  DE  TERCEIRO.
AUSÊNCIA  DE  ADMISSÃO  EXPRESSA  PARA  INGRESSO
COMO LITISCONSORTE.  ILEGITIMIDADE ATIVA.  AUSÊNCIA
DE  INTERESSE  RECURSAL.  1.  Cuida-se  Mandado  de
Segurança impetrado por Juliana Martins Carneiro contra ato do
Presidente  da  Comissão  Organizadora  do  Concurso  Público
para  o  Cargo  de  Delegado  Polícia  Civil  do  Estado  do  Piauí,
objetivando anular questões do referido certame. O mandamus
foi  extinto  sem julgamento  do  mérito,  pelo  TJPI,  em acórdão
transitado em julgado no dia 18 de fevereiro de 2001. 2. Infere-
se  dos  autos  que  em  2011  o  Sr.  Ivanildo  Teles  da  Rocha
requereu vista  dos  autos  e  pleiteou,  alegando  a  condição de
litisconsorte, a republicação do acórdão que extinguiu o writ sem
julgamento de mérito, a fim de que se faça constar o seu nome e
o do seu advogado na nova publicação do aresto. 3. Da leitura
das  peças  constantes  dos  autos,  percebe-se  que  não  houve
admissão expressa do ora agravante como litisconsorte ativo.
Assim, é flagrante a ilegitimidade ativa recursal, porque, se não
foi  regularmente  admitido  nos  autos,  não  recaiu  sobre  o
recorrente  qualquer  consequência  decorrente  da  decisão  que
extinguiu  o  mandamus  sem resolução do mérito.  4.  Também
carece o recorrente de interesse processual, uma vez que,
extinto o mandamus sem resolução de mérito há mais de 10
(dez) anos, nenhuma utilidade terá com a republicação do
acórdão, incluindo seu nome e o do seu patrono no extrato
a ser disponibilizado para publicação. 5. Agravo Regimental
não provido.



(STJ  -  AgRg  no  RMS:  39152  PI  2012/0193109-1,  Relator:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2015,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015)

Portanto,  sendo manifestamente inadmissível,  sua negativa de
seguimento é medida que se impõe, nos termos do art. 557, caput, do CPC que
assim dispõe, in verbis:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior. [em destaque]

DISPOSITIVO

Isto  posto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  AGRAVO,  por  ser  o
mesmo manifestamente inadmissível, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

P. I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                         Relator


