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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSUMIDOR –  APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO DE
REVISÃO  DE  CONTRATO  – LEGALIDADE  DA
COBRANÇA  DE  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE
JUROS  –  SENTENÇA  REFORMADA  –  AÇÃO
JULGADA  IMPROCEDENTE  –  APLICAÇÃO  DO
ART.557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– PROVIMENTO DO APELO.

–  Ao  contrário  do  que  decidiu  no  Juízo  a  quo,  na
hipótese é legal a cobrança de capitalização mensal
de  juros,  razões  porque  a  sentença  merece  ser
reformada.

–  Apelo  provido  monocraticamente,  nos  termos  do
art.557,  §1º-A,  do  CPC,  para  reformar  a  decisão
recorrida e julgar improcedente a ação.

VISTOS etc.

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  pelo  BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face da sentença (fls. 116/119) que,
ao julgar parcialmente procedente a ação revisional que lhe moveu ODENIR
DE SOUSA FERRAZ, ora apelado, condenou o recorrente ao pagamento em
dobro dos valores cobrados à título de capitalização mensal de juros.
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Em  suas  razões  o  Banco  apontou,  em  síntese,  a
impossibilidade  de  limitação  dos  juros  remuneratórios  e  legalidade  da
cobrança de capitalização, razões porque pediu o provimento do apelo para
reformar a sentença e julgar improcedente a ação (fls.121/162).

Nas  contrarrazões,  o  apelado  arguiu  preliminarmente  o  não
conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e,
no mérito, opinou desprovimento (fls. 201/215).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
no sentido de reconhecimento da legalidade da capitalização (fls. 222/225).

É o relatório.

DECIDO

Ab  initio,  por  questão  de  organização  estrutural,  passo  a
análise da preliminar levantada nas contrarrazões.

DA  PRELIMINAR  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE RECURSAL

Como é sabido, “o exercício do direito de recorrer pressupõe do
interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-
se  o  princípio  da  dialeticidade,  de  modo  que  lhe  cumpre  afrontar
fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua
pretensão,  sob  pena  de  não  conhecimento  do  recurso”.  (AgRg  na  AR
5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

Nesse  diapasão,  vislumbra-se  que  muito  embora  algumas
partes da fundamentação do apelo sejam reproduções da peça contestatória,
tal fato não tem o condão de torná-lo carente de fundamentação, nem muito
menos de deixar rebater a motivação da decisão recorrida.

Destarte, tendo recorrente exposto os fundamentos de fato e de
direito  do  seu  pedido  (art.  5141,  do  CPC)  e,  por  conseguinte,  impugnado
especificamente os termos da sentença e, não há que se falar violação ao
princípio da dialeticidade recursal.

Por tais motivos, rejeito esta preliminar.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, conheço em parte do recurso.

Conforme  narrado,  o  apelante  sustenta  a  legalidade  da
cobrança de capitalização e juros remuneratórios.

1 Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: I - os nomes e a qualificação
das partes; I - os fundamentos de fato e de direito; III - o pedido de nova decisão.
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Todavia, na hipótese não condenação a respeito de limitação
de juros remuneratórios, pelo não existe interesse recursal neste aspecto.

No mais o recurso é cognoscível e, em assim sendo, passo à
análise da possibilidade da cobrança de capitalização mensal de juros, tarifa
julgada ilegai  pela sentença e na quail  o Banco apelante foi  condenado à
devolve-las em dobro.

Com efeito, assiste razão ao apelante.

A  jurisprudência  pacífica  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
perfilha no  sentido da  legalidade na  cobrança de capitalização mensal  de
juros quando expressamente pactuada, bastando, para tanto, que  a simples
exposição numérica da taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da
mensal. Nesse sentido, cito os recentes julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXAS  MENSAL  E  ANUAL
EXPRESSAMENTE CONTRATADAS. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de
que  a  previsão,  no  contrato  bancário,  de  taxa  de  juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual  contratada.
Observa-se,  assim,  a  ausência  de  interesse  recursal,  pois  a
decisão  ora  agravada,  no  ponto,  está  de  acordo  com  o
entendimento defendido pelo Recorrente.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no  REsp 1379966/SC,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 12/11/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL.  ADMISSIBILIDADE.  BANCÁRIO.
CONTRATO  FIRMADO  APÓS  A  MP  Nº  1.963-17/2000.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO CONTRATADA. COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  ACÓRDÃO  FUNDADO  EM  REEXAME
DO CONTRATO E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS 5 E 7/STJ.

1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um
ano  é  admitida  nos  contratos  bancários  firmados  após
31/3/2000,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  nº
1.963-17,  desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de juros anual
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em  percentual  pelo  menos  doze  vezes  maior  do  que  a
mensal. (...)

(AgRg no AREsp 74.052/RS, Rel.  Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual
superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é  suficiente  para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp 40.562/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  20/06/2013)
[destaques de agora]

Destarte, da análise do contrato impugnado (fl. 29), vislumbra-
se  que  os  juros  mensais  e  anuais  foram  descritos,  respectivamente,  nos
percentuais de 1,67% e 22,04%, pelo que resta expressa a divergência e, por
conseguinte, legal a cobrança da capitalização mensal de juros nos termos da
jurisprudência acima.

Portanto,  diversamente  do  que  decidiu  no  primeiro  grau,  o
contrato deve ser mantido em todos seus termos, sendo o caso de provimento
do recurso para julgar improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, §1º-A, do CPC,  DOU
PROVIMENTO  AO  APELO para,  reconhecendo  a  legalidade  da  TC  e
capitalização  mensal  de  juros,  reformar  a  sentença  e julgar  totalmente
improcedente  a  ação,  devendo  a  parte  autora/recorrida  arcar  com  o
pagamento das custas e honorários, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),
cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P. I.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator
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