
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO  
Apelação Cível nº 0049004-72.2013.815.2001
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator        : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior – OAB/PB nº 17.314-A
Apelado : Antônio Fernandes da Silva Filho
Advogada : Luciana Ribeiro Fernandes - OAB/PB nº 14.574

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO  DE  LEGALIDADE  DE  INCIDÊNCIA
DA  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
PRETENSÃO  ACOLHIDA EM  PRIMEIRO  GRAU.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS
DA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE  DECAIU  DE  PARTE  MÍNIMA DO PEDIDO.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  No  que  tange  a  alegação  de  legalidade  de
incidência  da capitalização mensal  de  juros,  carece
interesse  recursal  ao  apelante,  haja  vista  esta
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pretensão  já  ter  sido  apreciada  e  acolhida  em
primeiro grau.

-  Tendo  a  instituição  financeira  decaído  de  parte
mínima  de  seu  pedido,  devido  a  condenação  da
parte ao pagamento das verbas sucumbenciais.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, conhecer em parte o recurso, e,  na parte
conhecida, dar provimento parcial ao apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 264/279, interposta pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A,  contra a sentença de fls.  258/261,  prolatada
pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da  Ação
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
proposta  por  Antônio  Fernandes  da  Silva  Filho,  a  qual  consignou  os  seguintes
termos:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO veiculado na inicial apenas para declarar a
nulidade  dos  juros  incidentes  sobre  o  IOF  no
contrato de financiamento firmado entre as partes de
nº. 4250621785; e, ato contínuo, condeno a parte ré a
restituir, de forma simples, os valores ora declarados
ilegais,  corrigidos  monetariamente  pelo  INPC  a
contar do efetivo pagamento a maior e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, extinguindo o feito
com resolução do mérito a luz do art. 487, I do CPC.
Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes nas
custas e honorários advocatícios pro rata, sendo estes
fixados em 20% sobre o valor da condenação, sendo
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2/3 devido pelo promovido ao advogado da autora, e
1/3  pela  autora  ao  advogado  do  promovido.
Ressalve-se  que a  autora está  sob os  benefícios  da
justiça  gratuita,  aplicando-se-lhe  o disposto  no art.
98, §3º do CPC/2015.

Nas suas razões, o recorrente sustenta, em apertado
resumo,  a  impropriedade  da  decisão,  ressaltando,  para  tanto,  a  regularidade  e
validade  do  contrato  firmado  entre  as  partes,  e  a  legalidade  de  incidência  da
capitalização mensal de juros. No mais, destaca a impossibilidade de condenação da
instituição nas verbas sucumbenciais, requerendo, alternativamente, a minoração dos
honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas, fls. 285/304.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Por oportuno,  ressalto carecer interesse recursal ao
Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A no  aspecto  referente  à  incidência  da
capitalização de juros, haja vista tal pretensão já ter sido apreciada e acolhida em
primeiro grau  .

Dessa  forma,  “também  para  recorrer  se  exige  a
condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o
recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença” (In.  Curso de
Direito Processual Civil,  Humberto Theodoro Júnior.  v.  1.  51 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 573).

Sendo assim, ante a falta de interesse em recorrer, o
presente  apelo  não  merece  ser  conhecido  no  que  se  refere  à  temática  relativa  à
incidência da capitalização de juros.
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Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia,  destacando que  Antônio Fernandes da Silva Filho,  promoveu a
presente Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por
Danos  Morais  em  face  do Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A,  objetivando  a
revisão do contrato de financiamento celebrado em 48 (quarenta e oito) prestações
mensais,  no  valor  de  R$  339,71  (trezentos  e  trinta  e  nove  reais  e  setenta  e  um
centavos), requerendo o afastamento da incidência da capitalização mensal de juros,
a restituição dos juros que incidiram sobre o Imposto de Operação Financeira – IOF, a
nulidade da cláusula referente aos encargos moratórios, a repetição de indébito na
forma dobrada,  a  descaracterização da mora e  a condenação do banco em danos
morais.

O  Magistrado  singular  proferiu  sentença  às  fls.
258/261, julgando parcialmente procedente o pedido preambular, para declarar tão
apenas “a nulidade dos juros incidentes sobre o IOF no contrato de financiamento
firmado entre as partes de nº 4250621785”, determinando sua devolução na forma
simples.

Pois  bem,  com  base  nessas  considerações,
vislumbro que, no tocante às verbas sucumbenciais, entendo que merece prosperar
a alegação da instituição financeira no sentido de ser inviável sua condenação ao
seu pagamento, eis que, do cotejo dos autos, verifica-se ter o promovido decaído de
parte mínima de seu pedido, pelo que condeno a parte autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com
arrimo no art. 85, § 2º e § 8º, do Novo Código de Processo Civil, observada a condição
suspensiva de exigibilidade desses valores, em face da gratuidade de justiça de que
goza o vencido, nos moldes do art. 98, § 3º, da legislação processual civil. 

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  PARCIALMENTE  O
RECURSO  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,  DOU  PROVIMENTO PARCIAL  AO
APELO, tão apenas para condenar o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, os quais fixo importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com arrimo no art.
85, § 2º e § 8º, do Novo Código de Processo Civil,  observada a condição suspensiva
de  exigibilidade  desses  valores,  em face  da  gratuidade  de  justiça  de  que goza  o
vencido, nos moldes do art. 98, § 3º, da legislação processual civil. 
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É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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