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PRELIMINARES.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.
REJEIÇÃO.

– Os pleitos requeridos na exordial decorrem
dos fundamentos nela expostos, não incidindo em
qualquer das hipóteses elencadas pelo parágrafo
único do artigo 295 do Código de Processo Civil. 

– A revisão de contrato é perfeitamente possível
na atual legislação, do que resta descabida a tese
de impossibilidade jurídica do pedido.

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  ADEQUAÇÃO  DA
TAXA  DE  JUROS  À  MÉDIA  DE  MERCADO
DIVULGADA  PELO  BACEN.  CAPITALIZAÇÃO
ANUAL.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

 Não juntado o contrato revisando, aplicável a
taxa  média  de  juros  relativa  à  época  em  que  se
operou a pactuação apurada pelo Banco Central do
Brasil (BACEN). 

 Impossibilidade de  como averiguar  se  havia
previsão  expressa  de  incidência  da  capitalização
mensal,  nem  há  como  perquirir  a  taxa  de  juros
mensal  e  anual  pactuada,  pelo  que  incabível  se
mostra  a  cobrança  de  juros  capitalizados
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mensalmente,  sendo  admitida  apenas  a
capitalização anual.

AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  ADESIVO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  500  DO  CPC.  NÃO
CONHECIDO.

 Não  é  adequada  interposição  de  recurso
adesivo  por  um  dos  réus  em  relação  à  apelação
manejada pelo outro requerido.  Inteligência do art.
500 do CPC. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade,  PROVER O AGRAVO INTERNO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 620.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  por  Rochane

Vilarrim de Almeida, desafiando a Decisão Monocrática de fls.600/601v, que

desconstituiu, de ofício, a sentença de fls. 444/449, determinando a juntada dos

contratos pactuados.

No  Agravo  Interno  (fls.196/210),  a  parte  autora insurge-se

contra a Decisão Monocrática, alegando a possibilidade de ingresso de ação

revisional sem o instrumento contratual. Requerendo que os recursos sejam

postos em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O  inconformismo  da  Agravante  reside  no  fato  de  ter  sido

desconstituída,  de  ofício,  a  sentença  pela  Decisão  Monocrática  de  fls.

600/601v, determinando que a Autora emendasse a inicial com a juntada do

contrato entabulado pelas partes, sob pena de extinção do feito.

Pois bem.
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Inicialmente, ressalto que mudei o posicionamento que vinha

adotando até então em ações revisionais de contratos de financiamento com

garantia de alienação fiduciária, tendo em vista que as recentes jurisprudências

são no sentido de que, na ausência de juntada dos contratos revisandos, aos

autos,  gera a aplicação da sanção contida  no artigo 359 do CPC,  eis  que

devidamente  intimado,  o  Banco  Santander  deixou  de  atender  ao  comando

judicial.

Sendo assim, passo a análise dos recursos interpostos.

APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO SANTANDER

PRELIMINARES

Da impossibilidade jurídica do pedido

De uma simples análise, percebe-se que a hipótese levantada

pela parte autora é perfeitamente possível na atual legislação, do que resta

descabida a tese de impossibilidade jurídica do pedido.

É importante não confundir a impossibilidade material do

pedido com a impossibilidade jurídica do pedido. A primeira, significa que o

autor não tem o direito subjetivo reclamado, o que levará o magistrado a

enfrentar o mérito da demanda, enquanto que a segunda, que faz parte das

condições da ação, implica em extinção do processo sem resolução do mérito,

e consiste na afirmação de que nem mesmo, abstratamente, existe o direito

que se visa tutelar, porque este não se encontra previsto no ordenamento

jurídico.

A possibilidade jurídica do pedido consiste, portanto, na

formulação de uma pretensão que, em tese, esteja prevista na ordem jurídica

como possível, ou que, abstratamente, o ordenamento pátrio não a tenha

vedado, o que não é o caso dos autos (Revisão Contratual de Financiamento

c/c Repetição de Indébito). 
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Por tais motivos, REJEITO a preliminar.

Inépcia da inicial 

 

Do mesmo modo, não merece cabimento a preliminar ora

suscitada pelo Promovido, uma vez que não se tem por inepta a inicial que

observa os requisitos do art. 282 do Código de Processo Civil, além de traduzir,

de forma articulada e inteligível, os fundamentos e a pretensão do Promovente.

Desta forma, também não merece cabimento a presente

preliminar.

Quanto ao mérito, versam os autos sobre Ação Revisional de Contrato de 
Financiamento de Veículo, tema já bastante debatido em nosso Tribunal.

Reitera  o  Apelante a inexistência de vantagem abusiva em

relação às cláusulas do contrato pactuado, discorrendo sobre a legalidade da

taxa de juros e a sua capitalização.

Dos Juros Remuneratórios.

Segundo  entendimento  consolidado  no  Colendo  Superior

Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos

juros  remuneratórios  ao  patamar  de  12%  ao  ano  ou  à  Taxa  Selic,  sendo

admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que

caracterizada a abusividade da taxa pactuada. 

A propósito, cito a Súmula nº 382 do STJ, ipsis litteris: 

Súmula 382, STJ. A estipulação de juros remuneratórios
superiores  a  12%  ao  ano,  por  si  só,  não  indica
abusividade.

No caso  em tela,  por  não terem sido  juntados aos  autos  o

contrato  revisando,  não  há  como verificar  se  a  taxa  de  juros  contratada  é

abusiva ou não, pelo que cabível a limitação dos juros à taxa média apurada

pelo BACEN, na data de cada contratação, ressalvada a manutenção da taxa
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contratada,  caso  inferior  ao  referido  parâmetro  de  mercado,  o  que  será

realizada em liquidação de sentença.

Nesse diapasão, segue o seguinte precedente do STJ, in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO  -
CONTRATO NÃO JUNTADOS AOS AUTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DO MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA CASA
BANCÁRIA.  1.  Não  se  conhece  do  segundo  agravo
regimental  (fls.  1003-1005)  por  força  da  preclusão
consumativa. 2.  Não juntado o contrato aos autos, os
juros remuneratórios ficam limitados à taxa média de
juros de mercado. No período sem divulgação da taxa
pelo  BACEN,  os  juros  remuneratórios  devem  ser
apurados com parâmetro na taxa média adotada pelo
mercado financeiro da época em contratos similares,
salvo  se  o  percentual  efetivamente  cobrado  for
inferior  e  mais  benéfico  ao  consumidor,  o  que
somente é aferível mediante liquidação de sentença.
3. Agravo regimental de fls. 1003-1005 não conhecido por
força da preclusão consumativa e agravo regimental de
fls. 1000-1002 desprovido. (AgRg no REsp 1238604/SC,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 11/03/2014, DJe 18/03/2014). Grifei.

Assim, fica provido o apelo, no tópico apenas para limitar a taxa

de juros a taxa de mercado aplicada no mês da celebração do contrato.

Da Capitalização dos Juros.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual é

admitida somente para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde

que esteja  expressamente  pactuada,  por  força  do art.  5º  da  MMP 2170-36

(reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e do artigo 4º da MP 2.172-32.

Aos contratos com data anterior a 31/03/2000, no entanto, a

capitalização inferior à anual é afastada, ainda que expressamente prevista,

nos termos da Lei de Usura, à exceção das cédulas de crédito rural, industrial e

comercial, nos termos da Súmula nº 93 do STJ: A legislação sobre cédulas de

crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.
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Nesse sentido: 

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATOS  BANCÁRIOS.   AÇÃO
REVISIONAL.  MORA.  AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO.  IMPOSSIBILIDADE.   CAPITALIZAÇÃO  MENSAL
CONTRATADA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
PROIBIÇÃO  DE  CUMULAR  COM  OS  DEMAIS
ENCARGOS.  (...)  4.  A  capitalização  dos  juros  em
periodicidade inferior  a  1  (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
em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do
que a mensal. 5. É válida a cláusula contratual que prevê
a cobrança da comissão de permanência, calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil,  de  acordo  com  a  espécie  da  operação,  tendo
como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº
294/STJ).  6.  Referida  cláusula  é  admitida  apenas  no
período  de  inadimplência,  desde  que  pactuada  e  não
cumulada  com  os  encargos  da  normalidade  (juros
remuneratórios  e  correção  monetária)  e/ou  com  os
encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).
Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296/STJ. 7. Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  332.456/RS,
Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/09/2014,  DJe
29/09/2014). Grifei. 

Portanto,  a  partir  de  31.03.2000  foi  facultado às  instituições

financeiras,  em  contratos  sem  regulação  em  lei  específica,  desde  que

expressamente contratado   ou que a taxa anual de juros informada no contrato

seja superior ao duodécuplo da mensal, cobrar a capitalização dos juros em

periodicidade inferior à anual, direito que não foi abolido com o advento da Lei

n. 10.406/2002.

No caso em tela, por não ter sido juntado aos autos o contrato

revisando, não há como averiguar se havia previsão expressa de incidência da

capitalização mensal, nem há como perquirir a taxa de juros mensal e anual

pactuada,  pelo  que  incabível  se  mostra  a  cobrança  de  juros  capitalizados

mensalmente, sendo admitida apenas a capitalização anual.
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Dessa feita, mantenho a sentença, no item.

RECURSO ADESIVO

Em  relação  ao  recurso  adesivo  interposto  pela  CAPEMI  –

Caixa  de  Pecúlios,  Pensões  e  Montepios  Beneficentes não  merece  ser

conhecido.

Com efeito, o artigo 500 do CPC prevê que “(...) Cada parte

interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências

legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer

deles  poderá  aderir  a  outra  parte. O  recurso  adesivo  fica  subordinado  ao

recurso principal e se rege pelas disposições seguinte. (...)”. Grifa-se.

Na espécie, tanto o Apelante, Banco Santander S/A, como o

Recorrente Adesivo, CAPEMI, são co-réus no feito. Assim, este Recorrente não

poderia  recorrer  adesivamente  ao  Apelo,  eis  que  a  norma  determina  que

devem ser  vencidos autora e réu,  sendo que a primeira sequer  apresentou

recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
DANO  MORAL.  ABORDAGEM  POLICIAL.  EXCESSO
COMPROVADO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
Recurso  Adesivo  -  Não  é  adequada  interposição  de
recurso  adesivo  por  um  dos  réus  em  relação  à
apelação manejada pelo outro requerido. Inteligência
do art. 500 do CPC. Recurso não conhecido. 
(…)
RECURSO  ADESIVO  NÃO  CONHECIDO  E  APELO
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061394953, Quinta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel
Dias Almeida, Julgado em 29/10/2014). 

Dessa  forma,  repisa-se,  o  recurso  adesivo  não  deve  ser

conhecido.
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Isto  posto,  PROVEJO  O  AGRAVO  INTERNO,  para  julgar

PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  APELO  DO  BANCO  SANTANDER,

limitando os juros à taxa média apurada pelo BACEN, na data de cada

contratação, ressalvada a manutenção da taxa contratada, se inferior; e,

NÃO CONHECER O RECURSO ADESIVO DA CAPEMI. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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