
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO Nº 0008733-74.2013.815.0011.
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
APELADO: Moema da Nóbrega Ribeiro.
ADVOGADO: Andreza Loize Gomes de Sousa Marcolino.

EMENTA:  APELAÇÃO.  REVISIONAL  C/C  DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO 
CONSIGNADO.  SENTENÇA  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  RÉU  QUE 
RECORRE DA PARTE QUE LHE FOI FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSSE 
RECURSAL. APELO PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo 
Ministério Público. Art. 499 do Código de Processo Civil.

Vistos etc.

Banco Bradesco Financiamentos S.A. interpôs Apelação contra a Sentença 
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 137/151, 
nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais, em face dele ajuizada 
por  Moema  da  Nóbrega  Ribeiro,  que  julgou  improcedentes  os  pedidos  que 
objetivavam limitar os juros moratórios, excluir a capitalização de juros e devolver 
os valores pagos a estes títulos, e procedentes os pedidos para devolução dos valores 
descontados em duplicidade do salário da Autora, e para condenar o Apelante ao 
pagamento de danos morais, condenando-o em custas e honorários que fixou em R$ 
1.000,00.

Em suas razões, f. 155/180, alegou que a Apelada teve conhecimento prévio 
das cláusulas contratuais, não podendo agora querer unilateralmente modificá-las, 
que a MP n. 1.963-17/2000 considerou lícita a capitalização de juros nas operações 
realizadas  pelas  instituições  integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  o  que 
implica  em exceção à  regra  estabelecida  pela  Súmula  121 do STF, que  inexiste 
onerosidade excessiva nos juros cobrados, porquanto as instituições financeiras não 
estão sujeitas ao limite de 12% ao ano, e que o Banco Central permitiu a cobrança da 
comissão de permanência, não havendo portanto indébito a repetir, pugnando pelo 
provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e os pedidos julgados 
improcedentes.

Contrarrazoando, f. 134/139, a Apelada alegou que o Recurso atacou apenas 
os  pontos  que  foram favoráveis  ao  Apelante,  o  que  causou confusão processual, 
pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público não se pronunciou sobre o mérito recursal, f. 221/223.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 182.

É o Relatório.



O Apelante apenas se manifestou sobre a licitude da capitalização de juros, a 
inexistência de limitação da fixação de juros acima de 12% a.a. pelas instituições 
financeiras, e a permissibilidade da cobrança da comissão de permanência, deixando 
de questionar  a  devolução dos  valores  descontados em duplicidade do salário  da 
Autora e sobre a condenação em danos morais, únicas matérias em que foi vencido.

Dessa forma, carece o Apelante de interesse recursal1, porquanto não é parte 
vencida quanto às matérias objeto de suas razões recursais.

Isso  posto,  considerando  que  o  Recurso  é  inadmissível,  nego-lhe 
seguimento, com fulcro no art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Comunique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 CPC - Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo 
Ministério Público. 


