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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  CLÁUSULA  EXPRESSA  C/C
NULIDADE  E  REVISÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
E  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  SUBLEVAÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  ANUÊNCIA
VOLUNTÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO
CABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  COBRANÇA
INDEVIDA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO
AO RECURSO.
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- No que diz respeito à capitalização de juros, a MP
nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-
30/2001,  passou a admiti-la  nos  contratos  firmados
posteriormente  à  sua  vigência,  desde  que  haja
expressa previsão contratual.

-  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
considerou  dotada  de  clareza  e  precisão  para  se
aferir  a  pactuação  expressa  da  capitalização  dos
juros,  a  exposição  numérica,  no  instrumento
contratual, da taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal.

-  Quanto  à  repetição  de  indébito,  não  restaram
demonstrados os elementos autorizadores do art. 42,
parágrafo  único,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor para caracterizar a sua incidência, pois
a  capitalização  de  juros  está  expressa  nos
instrumentos  contratuais,  porquanto  não  houve
cobrança  indevida  por  parte  da  Instituição
Financeira.

-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil
confere poderes ao relator para negar seguimento a
recurso  manifestamente  inadmissível,  por  decisão
monocrática.

Vistos.

Maria  Tibéria  Pereira  Barreto  propôs  a  presente
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Ação Declaratória de Inexistência de Cláusula Expressa c/c Nulidade e Revisão de
Cláusula Contratual de Empréstimo Consignado e Pedido de Tutela Antecipada de
Obrigação de Fazer, em face do  Banco Cruzeiro do Sul S/A, objetivando a revisão
dos  Contratos  de  Empréstimo  Consignado,  sob  a  alegação  da  existência  de
abusividade  contratual,  decorrente  da  incidência  de  capitalização  de  juros  pela
aplicação do sistema de amortização conhecido como  tabela price,  solicitando,  por
conseguinte, a devolução em dobro do indevidamente pago.

Postulou,  em sede de  tutela  antecipada,  a  exibição
das  cópias  dos  contratos  pela  instituição  financeira,  e,  em  caso  de  quitação,  o
seguinte termo, requerendo, ao final, a inversão do ônus da prova e os benefícios da
assistência judiciária.

Às fls. 31/32, o Magistrado a quo, deferiu o pedido de
Justiça Gratuita  e de inversão do ônus da prova,  determinando ao demandado a
apresentação  dos  contratos  firmados  entre  as  partes,  juntamente  com  a  peça  de
defesa.

Devidamente citado, o  Banco Cruzeiro do Sul S/A
ofertou contestação, fls. 34/52, no qual refutou os termos da exordial,  postulando,
por fim, pela total improcedência dos requerimentos.

Às  fls.  106/121,  a  instituição  financeira  trouxe  aos
autos, cópias dos instrumentos contratuais firmados com a parte autora.

O  Magistrado  a  quo julgou  improcedente  o
requerimento preambular, fls. 144/148, condenando a promovente ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), fls.
271/275.

Inconformada,  Maria  Tibéria  Pereira  Barreto
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interpôs  Apelação,  fls.  149/172,  e  nas  suas  razões,  pleiteia  a  reforma  integral  da
decisão de primeiro grau, aventando, para tanto, a impossibilidade de ocorrência da
capitalização de juros pelo sistema de amortização conhecido como tabela price, ante a
ausência de previsão expressa no ajuste negocial. Ainda, postulou a restituição em
dobro  dos  valores  pagos  indevidamente,  bem  como,  a  condenação  exclusiva  do
promovido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ao final, diante dos
fundamentos declinados, pugna pela anulação da sentença de primeiro grau. 

Devidamente intimado, o apelado apresentou as suas
contrarrazões,  fls.  176/187,  pugnando  pela  manutenção  da  decisão,  diante  da
inexistência  de  ilegalidades  no  contrato  pactuado  entre  as  partes,  ressaltando  a
legalidade de incidência da capitalização mensal de juros, e abordando matérias não
aventadas na pretensão inicial, tampouco decididas pelo juiz a quo.

A Procuradoria de Justiça, através do Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 257/259, não se manifestou sobre o mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De início, é  de  se  consignar  que procurou a  parte
recorrente  com  a  interposição  do  presente  recurso,  demonstrar  a  ilegalidade  de
incidência da capitalização de juros  pelo sistema de amortização conhecido como
Tabela Price, postulando, após o acolhimento do citado pedido, a repetição em dobro
dos valores indevidamente pagos, e a condenação do promovido ao pagamento das
custas e honorários advocatícios.

No que se refere à capitalização de juros, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual é permitida a capitalização
mensal  de juros  nos  contratos  celebrados por instituições  financeiras,  após  31 de
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março de 2000, data da publicação da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-
36/01, desde que expressamente convencionada.

Aprofundando-se  na  matéria,  o  Colendo  Tribunal,
considerou  dotada  de  clareza  e  precisão  para  se  aferir  a  pactuação  expressa  da
capitalização dos juros,  a  exposição numérica,  no instrumento contratual,  da taxa
anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Nesse  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
-  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
BANCÁRIO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
DEU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO
ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. IRRESIGNAÇÃO
DO MUTUÁRIO.
1.  É  inadmissível  a  revisão  de  ofício  de  cláusulas
contratuais  consideradas  abusivas,  conforme
entendimento sedimentado na Súmula 381 deste STJ.
2. Juros remuneratórios.  Impossibilidade  de
limitação  em  12%  ao  ano, pois  os  juros
remuneratórios não sofrem a limitação imposta pelo
Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe
a Súmula 596/STF. A abusividade da pactuação deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, o que não
foi comprovado nestes autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS, Rel.ª para acórdão Min.ª Maria
Isabel  Gallotti,  submetido  ao  procedimento  dos
recursos repetitivos (art.  543-C do CPC),  assentou
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entendimento de que é permitida a capitalização de
juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em
contratos  celebrados  após  31/03/2000,  data  da
publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000,
em  vigor  como  MP  nº  2.170-01,  desde  que
expressamente  pactuada.  A  previsão  no  contrato
bancário  de  taxa  de  juros  anual  superior  ao
duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar
a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa
efetiva  anual  contratada.(...).(STJ  -  AgRg  no  REsp
1352847 / RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
Data  do  Julgamento  21/08/2014,  DJe  04/09/2014)  -
negritei.

E,

(...) Nos contratos bancários firmados posteriormente
à entrada em vigor da MP n. 1.963 17/2000, reeditada
sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal
dos  juros,  desde  que  expressamente  prevista  no
ajuste. 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  (Recurso  Especial  repetitivo  n.
973.827/RS).
4.  Agravo regimental parcialmente provido para se
conhecer  do  recurso  especial  e  dar-lhe  parcial
provimento.  (STJ -  AgRg no REsp 1442155/RS,  Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Data
do Julgamento 08/05/2014, DJe 23/05/2014) - grifei.
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Ao  examinar  os  contratos  de  fls.  107/108,  109/110,
111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120 e 121,  celebrados pelas partes, verifico que
as taxas de juros mensal e anual encontram-se numericamente delineadas, levando-se
à conclusão de ter a autora anuído àquele valor. E, ainda, observa-se que a taxa de
juros anual, é superior a 12 (doze) vezes o valor da taxa mensal, concluindo-se pela
incidência da capitalização dos juros na pactuação entre as partes.

Logo, diante da celebração dos contratos  sob a égide
da  MP nº  1.963-17/00,  reeditada  sob  o  nº  2.170-36/01,  e  ante  a  especificação  dos
percentuais  referentes  a  taxa  de  juros  mensal  e  anual,  cabível  a  incidência  da
capitalização.

No  tocante  à  repetição  de  indébito,  não  restaram
caracterizados os elementos autorizadores previstos no art. 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor para sua incidência, pois como a incidência da
capitalização de juros é considerada legal, em razão de sua previsão expressa nos
contratos,  tornando  lícita  sua  cobrança,  não  há  cabimento  para  a  restituição  em
dobro, haja vista a inexistência de pagamento indevido pelo promovente.

Por  essas  considerações,  ratifico  as  verbas  de
sucumbência arbitradas pelo sentenciante, que condenou a demandante no importe
de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  de  exigibilidade  suspensa,  por  encontrar-se  o
promovente beneficiado pelo manto da gratuidade judiciária.

Por fim, ressalta-se que o art. 557, caput,  do Código
de Processo Civil, permite ao relator negar seguimento a recurso, através de decisão
monocrática, quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência
dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior, em plena consonância com o princípio constitucional da razoável duração
do processo, à luz do art. 5º, LXXIII, da Constituição da República.
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Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO.

P. I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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