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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL –
PRELIMINARES DE SUSPENSÃO E EXTINÇÃO
DO  PROCESSO  –  REJEIÇÃO  –  MÉRITO  –
ALEGAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE
LIMITAÇÃO  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS  –
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO
– INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  –  AUSÊNCIA  DE
CONTRATO  –  ILEGALIDADE  NA  COBRANÇA
APELO EM CONFRONTO COM ENTENDIMENTO
PACÍFICO DESTE TRIBUNAL E  DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA –  APLICAÇÃO  DO
ART.557,  CAPUT,  DO  CPC  –  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

– A liquidação extrajudicial da empresa não induz a
suspensão ou extinção da ação de conhecimento
que visa à constituição de título executivo judicial.
Preliminares rejeitadas.

– Ausente o contrato impugnado, deve-se afastar a
capitalização  e  fixar  os  juros  remuneratórios  de
acordo com a taxa média do mercado,  uma vez
que não se tem como saber o que efetivamente foi
pactuado entre as partes. Precedentes do STJ.



VISTOS etc.

Cuida-se de  apelação interposta pelo BANCO CRUZEIRO
DO SUL  em face da sentença (fls.  103/105 v.)  que julgou procedente a
ação  revisional  de  contrato ajuizada  por  JOSEMAR  CARDOSO  DA
COSTA, ora apelado.

Em  suas  razões,  a  instituição  financeira  alega
preliminarmente  a  necessidade  de  suspensão/extinção  do  processo  em
face da decretação da sua liquidação extrajudicial. No mérito, (fls. 90/103).

Contrarrazões e parecer da douta Procuradoria de Justiça,
respectivamente às fls. 150/166 e 172/179, pelo desprovimento.

É o relatório.

DECIDO

Conheço parcialmente o recurso.

Ocorre que in casu não foi reconhecida a ilegalidade e, por
conseguinte,  limitação  dos  juros  remuneratórios. Logo,  ausente
condenação, inexiste interesse recusal neste aspecto.

No  mais,  o  apelo  é  cognoscível,  restringindo-se  a  análise
recursal nas preliminares e revisão da capitalização mensal de juros.

Com efeito,  é  incabível  a  suspensão/extinção do  feito  em
função da decretação da liquidação extrajudicial do Banco apelante.

Embora o artigo 18, alínea “a”, da Lei 6.024 /74 estabeleça a
possibilidade de suspensão, o entendimento jurisprudencial dominante é no
sentido de que referido preceito deve ser mitigado em determinados casos,
mormente quando a lide não produz efeitos diretos no acervo patrimonial
da  massa  liquidanda,  justamente  como  é  o  caso  da  presenta  ação,
porquanto  ainda  em  fase  de  conhecimento  a  consequência  jurídica  é
unicamente a constituição do título executivo.

Nesse sentido, não diverge a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR JUROS ABUSIVOS C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  OUTROS  PLEITOS.
SUSPENSÃO  DO  FEITO.  INADMISSIBILIDADE.  BANCO
CRUZEIRO  DO  SUL  S/A.  PESSOA  JURÍDICA.
LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA
DA  DEMONSTRAÇÃO  DE  SITUAÇÃO  EXCEPCIONAL.



DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557,
CAPUT,  DO  CPC.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -
SUSPENSÃO  DA  AÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  MESMO
ESTANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL,  NADA IMPEDE O PROSSEGUIMENTO
DA  AÇÃO  DE  CONHECIMENTO,  A  QUAL  BUSCA  O
RECONHECIMENTO DE UM DIREITO.

(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20136500420148150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 02-12-2014) [em negrito]

Assim sendo,  rejeito as preliminares e passo à análise do
meritum causae.

De acordo com pacífico entendimento do STJ, a cobrança de
capitalização  de  juros somente  é  possível  se  expressamente  pactuada
entre as partes. Nesse sentido cito os recentes julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE NO
CASO  CONCRETO.  MORA  DO  DEVEDOR
CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2.  A  jurisprudência  desta  eg.  Corte  pacificou-se  no
sentido de que a cobrança de capitalização mensal de
juros é admitida nos contratos bancários celebrados a
partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000,
reeditada sob o nº  2.170-36/2001,  qual  seja,  31/3/2000,
desde que expressamente pactuada.

3.  Consoante  pacífica  jurisprudência  desta  col.  Corte
Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada
tão  somente  quando  o  caráter   abusivo  decorrer  da
cobrança  dos  chamados  encargos  do  "período  da
normalidade". Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ;  AgRg  no  AREsp  533.578/RS,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014)

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.

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

CONTRATO  BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
TAXAS  MENSAL  E  ANUAL  EXPRESSAMENTE
CONTRATADAS. LEGALIDADE.

1.  No  julgamento  do  Recurso  Especial  973.827,  jugado
segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela
2ª Seção, as seguintes teses para os efeitos do art.  543-C
do  CPC:  -  "É  permitida  a  capitalização  de  juros com
periodicidade  inferior  a  um  ano  em  contratos  celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),  desde
que  expressamente  pactuada."  -  "A capitalização  dos
juros  em  periodicidade  inferior  à  anual  deve  vir
pactuada  de  forma  expressa  e  clara.  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.  Hipótese  em  que  foram  expressamente  pactuadas  as
taxas  de  juros  mensal  e  anual,  cuja  observância,  não
havendo prova de abusividade, é de rigor.

3. Agravo regimental provido.

(STJ;  AgRg  no  AREsp  87.747/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
16/08/2012, DJe 22/08/2012) [destaques de agora]

Assim, ausente cópia do contrato, não se tem como verificar
os termos da contratação, ou até mesmo se sua cobrança foi  pactuada,
pelo que deve ser afastada sua incidência na hipótese.



Em caso semelhante, assim já julgou o STJ:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.  AUSÊNCIA.  JUNTADA.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  VERIFICAÇÃO.
REQUISITOS. PACTUAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2.  No caso dos autos,  contudo,  o  Tribunal  de  origem
inadmitiu a cobrança da capitalização mensal dos juros,
porquanto a instituição financeira não juntou aos autos
cópia  do  contrato  de  financiamento.  Assim,  não  é
possível  verificar  a  data  da  avença  e  a  pactuação
expressa  da  capitalização  dos  juros,  indispensáveis
para  que  a  cobrança  em  periodicidade  mensal  seja
admitida.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ;  AgRg  no  REsp  1485577/SC,  Rel.  MIN.  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
16/12/2014, DJe 19/12/2014) [em negrito]

À vista de tais razões, verifico que não há o que se modificar
na sentença e que pretensão recursal confronta o entendimento pacífico
deste Tribunal e do STJ, sendo, pois, o caso de negativa de seguimento do
recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC e em
harmonia com parecer ministerial,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO por
estar em confronto com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, e
mantenho a r. sentença recorrida em todos seus termos.

P. I.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator


