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PROCESSO  CIVIL –  Agravo  interno  –
Insurgência  contra  decisão que deu parcial
provimento à apelação cível da empresa ré –
Ação  revisional  de  contrato  c/c  pedido  de
tutela  antecipada  –  Contrato  de
financiamento  de  crédito  –  Sentença  pela
procedência parcial da ação – Irresignação –
Decisão  monocrática  que  declarou  a
legalidade das  tarifas  bancárias  declaradas
ilegais  pela  sentença  –  Agravo  que  pugna
pela  declaração  de  legalidade  dos  juros
capitalizados  aplicados  ao  contrato  –
Ausência  de  interesse  recursal  –  Não
conhecimento.

- Há interesse recursal quando o recorrente
obtém uma decisão que lhe é desfavorável
e, portanto, tem a necessidade de modificá-
la para adequá-la ao seu interesse, ou seja,
a parte utiliza uma modalidade recursal para
expungir a decisão que lhe causou prejuízo.
-  A  análise  do  recurso  torna-se
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desnecessária,  quando  houver  sido
prolatada  decisão  nos  termos  do  pedido
formulado pelo recorrente. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo de instrumento acima identificados.

A C O R D A M, em  Segunda Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  à  unanimidade,  não  conhecer  o  recurso  de
agravo interno, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por
SANTANDER  LEASING  S/A  –  ARRENDAMENTO  MERCANTIL, contra
decisão monocrática  que deu parcial  provimento à  apelação cível  por  ele
interposta.

Consta  dos  autos  que  ora  agravante
interpôs apelação cível objetivando reformar a sentença  que, nos autos da
ação  de  financiamento  com  pedido  de  tutela  antecipada  ,  ajuizada  por
AQUILINA DA SILVA MONTENEGRO,  julgou  parcialmente  procedente  os
pedidos de revisão contratual, declarando a ilegalidade da cobrança referente
à TAC e e TEC, determinando a devolução dos respectivos valores na  forma
simples,  acrescidos  de  juros  de  1%  (um  por  cento  ao  mês)  e  correção
monetária pelo INPC, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como
condenou  a  empresa  ré  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) o valor da
condenação (fls. 114/120).

Irresignado,  o  promovido interpôs recurso
de apelação (fls.  236/252),  alegando,  preliminarmente,  o  indeferimento  da
inicial por inépcia, e no mérito, a inexistência de vícios e de abusividade na
pactuação  das  tarifas,  requerendo,  portanto,  a  reforma  da  sentença,  no
sentido de declarar como válidas todas as cláusulas do contrato firmado entre
as partes.

Sem contrarrazões,  conforme certidão  de
fls.290.

Instada a se pronunciar, a Douta Procura-
doria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fl.297/303).

Às  fls.305/309,  esta  relatoria  deu

2



Agravo Interno nº 0020571-91.2009.815.2003

provimento à apelação cível para declarar a legalidade das tarifas de TAC e
TEC.

Inconformada, a empresa apelante interpôs
o presente agravo interno fitando seu integral  provimento para que seja o
recurso submetido a julgamento pela câmara, julgando totalmente procedente
o apelo outrora interposto (fls.311/316).

É o relatório.

V O T O

Perfazendo  uma  rápida  análise  sobre  a
decisão  objurgada,  percebe-se  que  o  Magistrado  “a  quo” declarou  a  a
ilegalidade da cobrança referente à TAC e TEC aplicados ao pacto firmado
entre as partes, conforme se extrai do trecho da sentença:

“Por tudo o que foi exposto, rejeitando a preliminar de
falta de interesse de agir, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido, para declarar nulas as cláusulas que
digam respeito à tarifa de contratação (TAC), no valor
R$ 600,00  (seiscentos  reais)  e  tarifa  bancária  de  R$
4,60 (quatro e sessenta) por boleto e, em consequência,
condeno  o  requerido  à  restituição  dos  valores
efetivamente pagos sob tais rubricas, de forma simples
(...)”. 

Observa-se,  ainda,  que  a  decisão
monocrática proferida em face da apelação, rejeitou a preliminar e reformou a
decisão de primeiro grau, no sentido de considerar a legalidade de referidas
tarifas bancárias do contrato celebrado entre as partes, objeto do presente
caso.

Pois  bem.  Extrai-se  dos  autos  que,  não
obstante a decretação de legalidade das tarifas, a empresa ré interpôs agravo
interno.

Nesse momento, importa analisar se estão
presentes  os  pressupostos  de  recorribilidade,  notadamente,  o  interesse
processual.

Assim  como  acontece  quando  o  juiz
analisa  as  condições  de  ação  e  os  pressupostos  processuais,  para,  só
depois,  examinar  o mérito  da demanda proposta,  aqui,  em sede recursal,
perquiri-se se os requisitos de admissibilidade da espécie  intentada estão
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presentes: Eis o juízo de admissibilidade1.

Os requisitos de admissibilidade podem ser
classificados  em 02  (dois)  grupos:  a)  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade
recursal, interesse em recorrer e inexistência de fato extintivo do direito de
recorrer),  e;  b) extrínsecos (regularidade formal,  tempestividade, preparo e
inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer).

O interesse recursal é muito semelhante ao
interesse processual verificado no exame das condições de ação.

Na  doutrina  há  divergência  sobre  a
conceituação do interesse processual (ou de agir). Uns entendem que está
assentada no binômio “necessidade + adequação”. Já outra corrente pontifica
que sua base é o binômio “necessidade + utilidade”.

A  parte  tem  necessidade quando  seu
direito material não pode ser realizado sem a intervenção do Poder Judiciário;
adequação se faz presente quando a parte requereu providência jurisdicional
capaz  de  remediar  a  situação por  ela  narrada na  fundamentação do  seu
pedido; vislumbra-se a utilidade quando do provimento do pedido formulado
pelo autor acarreta-lhe um proveito do ponto de vista prático.

Note-se,  por  fim,  inexistir  discrepância
substancial  entre  as  duas  correntes,  haja  vista  o  manejo  de  uma  ação
inadequada não ocasionar qualquer utilidade à parte autora.

Quanto ao  interesse recursal2, vislumbra-
se  presente  quando,  também,  estão  presentes  a  necessidade,  utilidade e
adequação, sob das seguintes modalidades:

1) necessidade  :  quando não houver  outro
meio para o recorrente modificar, em seu favor, a decisão recorrida;

2) utilidade  :  é  necessário  que  a  parte
interessada em recorrer tenha sofrido algum prejuízo advindo do  “decisum”
guerreado;

1  “Objeto do juízo de admissibilidade são os requisitos necessários para que se possa legitimamente apreciar
o mérito do recurso, dando-lhe ou negando-lhe provimento.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo
processo civil brasileiro. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 116/117)

2  “À semelhança do que acontece com o interesse de agir (condição da ação), que engloba a adequação da via
eleita  (traduzida,  em  termos  de  recursos,  pela  noção  de  cabimento,  como  visto),  é  necessário  que  o
interessado possa vislumbrar alguma utilidade na veiculação do recurso, utilidade esta que somente possa ser
obtida  através  da  via  recursal  (necessidade).”  (MARINONI,  Luiz  Guilherme e  ARENHART,  Sérgio
Cruz. Manual do processo do conhecimento, 4 ed. São Paulo: RT, 2005, p. 515)
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3)  adequação:  a  modalidade  recursal
interposta deve ser aquela indicada por lei para extravasar a insurgência.

Diante desse quadro, uma indagação deve
ser feita: qual a utilidade a ser gerada em favor do recorrente, em caso de
provimento do recurso por ele interposto?

Absolutamente, nenhuma.

Como dito alhures, a instituição financeira,
ora agravante, requer a declaração de legalidade dos juros pactuados, que já
fora prolatada na sentença e confirmada na monocrática. 

Ora, se não houve nenhuma sucumbência
para a empresa ré, não há interesse em reformar a decisão farpeada, uma
vez  que  nenhum  prejuízo  foi  gerado  à  parte  recorrente  pela  decisão
impugnada.

Em  face  desta  circunstância,  resta
prejudicado  o  presente  agravo  interno,  pois  o  pedido  de  reforma do  réu/
agravante para a declaração da legalidade discutida já fora concedida,  não
possuindo o agravante interesse recursal. 

Por  essas  razões,  ante  a  ausência  de
interesse recursal, pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo interno,  restando
PREJUDICADO O RECURSO.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição plena, para
substituir a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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