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APELAÇÃO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA. 
HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 

-  Cabe  ao  relator,  monocraticamente,  homologar  pedido  de 
desistência apresentado pela parte, nos termos dos arts. 998, 
do CPC c/c art. 127, XXX, do RITJPB.

 
RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Ricardo  José  Camargo 
Campos contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca 
da Capital que, nos autos da ação revisional de contrato por ele ajuizada em desfavor 
de Grupo Quatro Planejamento e Obras Ltda, julgou improcedente o pleito inicial.

Na sentença,  a Magistrada considerou que,  de acordo com o 
Laudo  Contábil  da  Contadoria  do  Juízo,  “não  há  dúvidas  de  que  não  houve  a 
incidência  de  juros  capitalizados”,  e  que,  analisando-se  todo  o  acervo  probatório 
colacionado pelo autor, verificou-se, “ao contrário, a consistência das alegações do 
réu quanto aos acréscimos legais  decorrentes de inadimplência”,  razão pela qual, 
“não havendo ilegalidade ou cobrança de juros excessivos, bem como a prática da 
capitalização de juros, a improcedência é medida imperiosa”.

O promovente, ora apelante, em sua peça recursal, alega que, 
para comprovação de seu direito, acostou, juntamente com a petição inicial, laudo do 
perito  financeiro-contábil,  no  qual  restou  evidente  que  as  prestações  do 
financiamento do imóvel tornaram-se extremamente onerosas à parte autora, dada a 
cobrança a maior em relação ao valor que fora inicialmente previsto.

Assevera ter havido abuso e ilegalidade na cobrança de juros, 



uma vez que a Lei nº 22.626/33 (Lei da Usura) veda, em seu art. 4º, a cumulação de 
juros, salvo nos caso de acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta-
corrente de ano a ano, o que não é o caso dos autos.

Sustenta que o parecer por ele acostado comprova ter havido 
extrema discrepância entre o valor financiado efetivamente devido e aquele cobrado 
pela parte apelada, eis que o valor inicial financiado foi de R$ 83.000,00 e já foi pago o 
valor de R$ 209.147,90, o qual suplanta em R$ 16.167,88 o valor realmente devido.

Argumenta  que  nunca  deixou  de  adimplir  com  o  valor 
acordado no referido contrato, diversamente do que sustentou a Magistrada a quo, e 
que, como não tinha condições de pagar na forma como estava sendo cobrado, para 
evitar a rescisão contratual, firmou novo contrato.

Afirma que ambos os contratos determinam que, perante a taxa 
de juros calculada sob a modalidade de INCC, incide também o acréscimo de 0,7%, o 
que configura anatocismo, o qual é vedado em nosso ordenamento.

Aduz  que  o  laudo  da  Contadoria  do  Juízo  está  eivado  de 
equívocos, sendo inconclusivo, tendo o contador judicial se limitado a transcrever 
cláusulas  do contrato do financiamento  do imóvel,  deixando de se  ater  aos juros 
abusivos cobrados, não tendo, inclusive, apresentado qualquer cálculo por alegar que 
as promissórias que comprovavam o pagamento das parcelas estavam ilegíveis.

Alega  que,  sendo  o  laudo  inconclusivo,  não  deve  ser 
considerado para fins de se negar o pleito autoral,  pois,  para se afirmar que não 
houve capitalização de juros,  somente seria  possível  se houvesse sido efetuado o 
cálculo necessário, o que não foi feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido para declarar a quitação do 
financiamento e condenar a demandada ao pagamento em dobro do que foi pago a 
maior, corrigido até 30/09/2010, no montante de R$ 32.335,76, bem como dos novos 
valores que vieram a ser cobrados indevidamente após essa data até a data do efetivo 
pagamento.

Contrarrazões  pelo  apelado,  pugnando  pela  manutenção  do 
decisum (fls. 226/228).

Em  petição  encartada,  requer  o  recorrente  a  desistência  do 
recurso (fl. 235).

É o relatório. Decido.

A conduta do apelante encontra amparo no art. 998, do novo 
CPC,  que  permite  a  desistência  do  recurso  a  qualquer  tempo,  independente, 



inclusive,  de anuência  da parte contrária.  O subscritor da petição possui  poderes 
especiais para desistir,  conforme se pode observar da procuração colacionada nos 
autos.

Na mesma direção, preceitua o art. 127, do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça, que ao dispor sobre as atribuições do Relator assinala:

“Art. 127 – São atribuições do relator:

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

Posto isso, com fulcro no art. 998 e 932 do Código de Processo 
Civil  c/c  art.  127,  XXX,  do  RITJPB,  não  conheço  do  recurso,  por  força  da 
prejudicialidade decorrente da desistência.

Intimem-se.

João Pessoa, 01 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
                           Relator


