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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO Nº 0041950-20.2011.815.2003
Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira 
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Elisângela de Jesus Ferreira Dantas
Advogado : Américo Gomes de Almeida
Apelado : BANIF – Banco Internacional do Funchal Brasil S/A
Advogado : Francisco Gomes Coelho

APELAÇÃO. JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA  QUE  ASSEGURA  A  REDUÇÃO  DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS  À TAXA FIXADA PELO
BANCO  CENTRAL.  IRRSIGNAÇÃO  QUE  DEVOLVE
TÃO SOMENTE A TESE DOS JUROS EM RELAÇÃO
AOS  LIMITES  FIXADOS  PELO  BANCO  CENTRAL.
UTILIDADE  DA  TUTELA  JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.  FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Inexistindo sucumbência relativa à taxa média de juros
remuneratórios fixada pelo Banco Central, a recorrente
não tem interesse para devolver esse tema ao órgão  ad
quem.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Elisângela de Jesus
Ferreira Dantas contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Regional de
Mangabeira nos autos da Ação Revisional de Contrato com Anulação de
Cláusula  por  ela  ajuizada em face  do  BANIF –  Banco Internacional  do
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Funchal Brasil S/A.

O  Juízo  a  quo julgou   parcialmente  procedentes  os
pedidos  e  declarou  ilegal  a  taxa  de  juros  remuneratórios  pactuada  no
percentual  de  26,18%  a.a.,  determinando  a  adequação  à  taxa  média  de
mercado  fixada  pelo  Banco  Central  no  patamar  de  23,96%.  Julgou
improcedentes os pleitos relativos à taxa de abertura de crédito,  taxa de
emissão  de  carnê,  multa  de  2%  a.m.,  cobrança  de  correção  monetária
cumulada com comissão de permanência e repetição de indébito. Condenou
as partes de forma recíproca e na mesma proporção ao pagamento de custas
e honorários advocatícios.

Sustenta  a  apelante  ser  ilegítima  a  exigência  de  juros
remuneratórios  no  percentual  superior  a  taxa  média  de  mercado
estabelecida no Banco Central.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  reformar  a
sentença e julgar procedente o pedido formulado na exordial.

Contrarrazões,  f.  173/215,  pleiteando o  desprovimento
do recurso.

 
O Ministério Público opina pelo não conhecimento do

apelo por falta de interesse recursal, f. 223/225.

É o relatório.

DECIDO

Devolve a apelante a este Órgão ad quem questão relativa
tão somente à taxa de juros remuneratórios, aduzindo que esta deve estar
dentro dos limites médios fixados pelo Banco Central.

Extraio  do  contexto da  sentença que a  recorrente  não
sucumbiu no que diz respeito à limitação da taxa de juros remuneratório
aos parâmetros delineados pelo Banco Central, conforme comando judicial
que transcrevo:

Por tudo o que foi exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O
PEDIDO,  afastando,  em  consequência,  a  incidência  de  juros
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remuneratórios  superior  à  taxa  média  de  mercado,  fixada  pelo
Banco Central, limitando-a a 23,96% (…).

Inexistindo  qualquer  utilidade  prática  em  relação  à
tutela jurisdicional a ser prestada por este órgão judicial ad quem, tendo em
vista que a recorrente já obteve na sentença comando favorável em relação a
sua  tese  defendida  no  apelo,  outro  caminho  não  resta  senão  o
reconhecimento da falta de interesse recursal.

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  A
APELAÇÃO,  em razão da configuração da falta de interesse recursal,  na
forma do art. 932, III, do CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
           R E L A T O R A
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