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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DO DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060650-10.2012.815.2003
RELATOR: Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE(S): Banco Cruzeiro do Sul
ADVOGADO(S): Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
APELADO(S): Daniel Rodrigo Barreto Nogueira
ADVOGADO(S): Marcílio Ferreira de Moraes e outros

PROCESSO  CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL –
ALEGAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE
LIMITAÇÃO  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS  –
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL NESSE SENTIDO –
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.

–  De  acordo  com  entendimento  pacífico  do
Superior  Tribunal  de  Justiça deve-se  afastar  a
capitalização  mensal de juros  ausente o contrato,
porquanto que não se tem como saber  se foi  ou
não efetivamente  foi  pactuada entre  as  partes.
Precedentes do STJ.

– Portanto,  estando o recurso em confronto com
este entendimento, sua negativa de seguimento é
medida  que  se  impõe  nos  termos  do  art.  557,
caput, do Código de Processo Civil.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  pelo  BANCO
CRUZEIRO  DO  SUL em  face  da  sentença  (fls.  82/85)  que  julgou
parcialmente  procedente  a  ação  revisional  de  contrato ajuizada  por
JOSEMAR CARDOSO DA COSTA, ora apelado, e condenou o apelante na
devolução simples do indébito relativo à capitalização mensal de juros.

Em síntese, o Banco sustenta a legalidade na cobrança de
capitalização e de juros remuneratórios superiores a doze por cento ao ano,
razões porque pediu o provimento do apelo para reformar a sentença e
julgar totalmente improcedente a ação (fls. 90/107).

Contrarrazões e parecer da douta Procuradoria de Justiça,
respectivamente às fls. 147/162 e 178/179, pelo desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

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 na
revisão da capitalização mensal de juros.

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.
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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".
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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)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.  AFASTAMENTO EM FACE
DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  COBRANÇA  CUMULADA  COM
DEMAIS  ENCARGOS  DA  MORA  NO  PERÍODO  DE
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INADIMPLÊNCIA.  INADMISSIBILIDADE.  DECISÃO
MANTIDA.

1. "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 nº 1.963-17/2000,
em vigor como MP nº 2.170- 01, desde que expressamente
pactuada"  (REsp  n.  973.827/RS,  Relatora  para  acórdão
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).

2.  Diante da impossibilidade de verificar a taxa de juros
remuneratórios  aplicada  e  a  existência  de  cláusula
pactuando  capitalização  de  juros,  por  ausência  de
previsão contratual ou do próprio instrumento juntado
aos autos,  prevalece a taxa de juros média de mercado e
a inadmissibilidade de cobrar juros capitalizados.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg no AREsp 479.258/GO, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
08/05/2014, DJe 28/05/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MÚTUO  BANCÁRIO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONTRATO. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO.
VEDAÇÃO  DA  CAPITALIZAÇÃO DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  MANUTENÇÃO.  INVERSÃO  DO
ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. ACOLHIMENTO
DA  PRETENSÃO  DEDUZIDA  NA  EXORDIAL.  AGRAVO
IMPROVIDO.

1.  A instituição financeira,  conquanto intimada, deixou
de trazer aos autos cópia do contrato objeto da ação de
revisão. Não obstante incontroversa nos autos a pactuação
dos juros remuneratórios e a prática da capitalização mensal
dos juros, a ausência do instrumento obsta conclusão no
sentido  de  que  o  montante  cobrado  pela  instituição
financeira corresponde ao valor avençado; assim como
da pactuação da capitalização dos juros remuneratórios.

2.  Mantida a  limitação  dos  juros  remuneratórios  e  a
vedação  da  capitalização  dos  juros,  em  qualquer
periodicidade, tanto no Tribunal de origem como nesta
Corte  Superior,  haja  vista  que  a  ausência  do
instrumento  contratual  impede  verificar  o  montante
avençado entre as partes, que poderia, em tese, ter sido
em  valor  aquém  da  média  de  mercado,  bem  como  a
pactuação  da  prática  da  capitalização  dos  juros
remuneratórios, sob pena de prejudicar o cliente.
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3. Agravo regimental improvido.

(STJ;  AgRg  no  Ag  865.639/SC,  Rel.  Ministro  HÉLIO
QUAGLIA  BARBOSA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
18/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 300)

[destaques de agora]

À vista de tais razões, verifico que não há o que se modificar
na r. sentença e que pretensão recursal confronta o entendimento pacífico
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
confrontar  jurisprudência  pacífica do  STJ,  e  mantenho  a  r.  sentença
recorrida em todos seus termos.

P. I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator
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