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APELAÇÕES. AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA  E
CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
PROCEDÊNCIA  EM  PARTE  DO  PEDIDO.
SUBLEVAÇÃO  DE  AMBAS  AS  PARTES.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.
ADMITIDA APENAS QUANDO EXPRESSAMENTE
PREVISTA SUA INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM QUANTO A ESTE PONTO. COBRANÇA
DO  IOF  -  IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÕES
FINANCEIRAS  DILUÍDO  NAS  PRESTAÇÕES  DO
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
LEGALIDADE.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA  DA
PARTE  PROMOVENTE.  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  REFORMA  DO
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DECISUM.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO  AO  APELO  DA  AUTORA  E
PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

- No que diz respeito à capitalização de juros, há de
se  observar  de  que com a edição da  MP nº  1.963-
17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-30/2001,
passou-se  a  admiti-la  nos  contratos  firmados
posteriormente à sua entrada em vigor,  desde que
haja  previsão  contratual, o  que  restou  provado
nestes autos.

-  Em  decisão  prolatada  no  Recurso  Especial  n°
1251331,  publicada  em  24/10/2013,  o  Superior
Tribunal de Justiça considerou que “podem as partes
convencionar  o  pagamento  do  Imposto  sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de  financiamento  acessório  ao  mútuo  principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.

- Nos termos do art. 557, caput, do Código de Proces-
so Civil, o Relator negará seguimento a recurso mani-
festamente inadmissível, prejudicado ou em confron-
to com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, ou de Tribunal superior.

- Cabe ao relator, por meio de decisão monocrática,
dar  provimento  a  recurso,  nos  termos  do  art.  557,
§ 1º-A, do Código de Processo Civil.

Vistos.

Maria  das  Neves  da  Silva  Flor  propôs  a  presente
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Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Antecipação dos Efeitos
da Tutela e Consignação em Pagamento em face do Banco Itaucard S/A, objetivando
a revisão do contrato de financiamento celebrado em 12 de janeiro de 2009, a ser
pago, em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 224,83 (duzentos e
vinte  e  quatro  reais  e  oitenta  e  três  centavos),  sob  a  alegação  de  existência  de
abusividade contratual,  consistente na incidência de capitalização mensal de juros
pela utilização do sistema de amortização denominado tabela  price, e, portanto, na
aplicação de juros remuneratórios diverso do pactuado, cumulação de comissão de
permanência  com outros  encargos  moratórios,  cobrança  de  tarifa  de  abertura  de
crédito, demais tarifas administrativas e de IOF, de forma indevida, solicitando, por
conseguinte, a devolução em dobro do indébito.  Postulou, ainda, em sede de tutela
antecipada,  a  consignação  em  juízo  das  parcelas  vincendas,  no  valor  reputado
legítimo,  a  sua  manutenção,  durante  todo  trâmite  processual,  na  posse  do  bem,
vedação à instituição financeira de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao
crédito ou de praticar qualquer medida judicial ou extrajudicial, e, na hipótese de
existir qualquer negativação, a devida exclusão. 

Devidamente citado,  o  Banco Itaucard S/A ofertou
contestação, fls. 59/116, no qual refutou os termos da exordial, postulando, por fim,
pela total improcedência dos requerimentos.

Impugnação à contestação, fls. 131/145, repelindo as
argumentações  citadas  na peça  de  defesa  e  requerendo a  procedência  do pedido
exordial.

Termo de audiência à fl .151.

A Magistrada  a quo,  fls. 247/251, julgou procedente,
em parte, os pedidos, consignado os seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no artigo 269, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para
manter  a  incidência  do  IOF  apenas  sobre  o  valor
financiado, já que a cobrança do imposto diluído nas
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parcelas  é  vedada,  condenando  o  promovido  a
compensar  os  valores  pagos  em  decorrência  da
nulidade, de forma simples, a ser apurado em fase de
execução.

Inconformada,  Maria  das  Neves  da  Silva  Flor
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  253/265,  e,  nas  suas  razões  afirma  a  abusividade  da
cobrança do IOF - Imposto Operações Financeiras, por ser nula de pleno direito e a
declaração de ilegalidade da capitalização dos juros, diante da ausência de cláusula
expressa.  Por  fim,   pugna  pela  reforma  da  decisão  de  primeiro  grau,  restando,
evidente o seu direito à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. 

O  Banco  Itaucard  S/A  também  manejou
APELAÇÃO, fls. 266/279,  expondo, em resumo, o prévio conhecimento e anuência
das cláusulas contratuais pela demandante, tendo havido, portanto, o cumprimento
de todas  as  condições  exigidas  para a  validade jurídica  do ato,  impossibilitando,
dessa forma, a revisão contratual, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda e
da boa-fé contratual.  Ademais,  defende a legalidade  da cobrança do custo efetivo
total  correspondente  a  todos  os  encargos  e  despesas  de  operações  de  crédito
devidamente contratada, ratificando, assim, a possibilidade da cobrança do IOF –
Imposto  Operações  Financeiras.  Alegou,  inclusive,  o  seu  intento  de
prequestionamento  da  matéria,  visando  uma  possível  interposição  de  recurso
Especial ou Extraordinário às instâncias superiores.  Ao final,  postula a minoração
dos  honorários  advocatícios,  considerando  os  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade, e, por conseguinte, o total provimento do recurso apelatório, com a
reforma da decisão monocrática.

 
Contrarrazões  ofertadas  pela  autora,  fls.  284/290,

pleiteando a manutenção do decisum em todos os seus termos.

Devidamente intimada,  a instituição financeira não
ofertou contrarrazões, conforme certidão de fl. 311.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 303/306, opinou pelo prosseguimento do recurso,
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sem manifestar-se quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Com  efeito,  incontestável  enquadrar-se,
perfeitamente, o serviço de financiamento na norma consumerista, principalmente,
levando-se em conta o disposto no art. 52, do referido diploma legal, que cuida do
fornecimento de crédito ao consumidor, indubitavelmente, a hipótese em questão.
Para  efeito  de  aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  não  faz  qualquer
restrição ou ressalva às atividades de natureza bancária, financeira e de crédito. 

Atualmente,  a  matéria  é  pacificada,  conforme
entendimento  sumulado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  cuja  transcrição  não  se
dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras. 

Ademais,  o  referido Código também vem impor a
intervenção do Estado na relação contratual pactuada, mediante atuação dos órgãos
jurisdicionais, para minorar a situação de hipossuficiência do contratante. 

Cláudia Lima Marques, expressamente, salienta esse
ponto de vista no trecho abaixo consignado: 

A limitação da liberdade contratual vai possibilitar,
assim  que  novas  obrigações,  não  oriundas  da
vontade declarada ou interna dos contratantes, sejam
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inseridas no contrato em virtude da lei ou ainda em
virtude de uma interpretação construtiva dos Juízes,
demonstrando mais uma vez o papel predominante
da lei  em relação à vontade na nova concepção de
contrato.  (In.  Contratos  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor, 4ª ed., p. 225). 

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.

Ato  contínuo,  destaco  ser  plenamente  possível  a
revisão contratual. 

Assim,  os  atos  nulos  absolutamente,  jamais  se
convalidam, incluídas as cláusulas contratuais ilegais ou abusivas, possibilitando sua
revisão pelo Poder Judiciário, ainda que extinta ou novada a obrigação.

Neste sentido, o seguinte julgado: 

(…) São passíveis de revisão judicial  os contratos
bancários findos ou novados.  Aplicação analógica
da Súmula. 286, do STJ: “a renegociação de contrato
bancário  ou  a  confissão  da  dívida  não  impede  a
possibilidade  de  discussão  sobre  eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores. ” é possível a
ampla  revisão  dos  contratos  firmados  com
instituições  financeiras  e  a  consequente
modificação  das  cláusulas  abusivas,  à  luz  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  consoante  a
previsão da Súmula n. 297 do STJ, perdendo força a
regra  do  pacta  sunt  servanda. (...).  (TJMT  -  APL
103997/2012,  Segunda  Câmara  Cível,  Relª  Desª
Marilsen Andrade Addário,  Julg.  20/02/2013,  DJMT
03/04/2013, Pág. 26) - destaquei.

Apelação Cível nº 2013381-62.2014.815.0000        6



Avançando,  analiso  a  temática  relativa  à
capitalização  mensal  de  juros,  na  qual  a  autora  ressaltou  a  ilegalidade  de  sua
incidência, tendo em vista a ausência de pactuação expressa.

Entendo  que  não  merece  prosperar  sobredita
irresignação,  porquanto,  na  hipótese  presente,  ao  examinar  o  contrato  celebrado
pelas partes, fls. 34/37, 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, na ordem de 33,45%, é superior
a 12 (doze) vezes o valor da taxa mensal, no patamar de 2,40%, concluindo-se pela
incidência da capitalização dos juros na pactuação entre as partes.

Sobre o tema, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

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
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recursos repetitivos (art.  543-C do CPC),  assentou
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.

Logo, diante da celebração do contrato 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.

A propósito, calha transcrever trecho da sentença de
fl. 249:

Diante  do  exposto,  verifica-se  que  a  inclusão  da
capitalização,  na  forma  acima,  foi  regularmente
pactuada, redigida de forma clara a sua compreensão
pelo consumidor, pelo que deve ser mantida.

Nessa seara,  entendo pela manutenção da sentença
neste ponto.

No  tocante  a  incidência  do  IOF  -  Imposto  sobre
Operações  Financeiras,  assinalo  que,  dirimindo  as  controvérsias  existentes,  o
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Superior Tribunal de Justiça, em julgado no Recurso Especial n° 1251331, realizado
segundo o rito dos recursos repetitivos, posicionou-se no sentindo de que “podem as
partes  convencionar  o  pagamento  do  Imposto  sobre  Operações  Financeiras  e  de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais” (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Rel. Min.ª
Maria  Isabel  Gallotti,  Data  de  Julgamento  28/08/2013,  Segunda  Seção,  Data  de
Publicação DJe 24/10/2013).

Baseando-se  na  recente  decisão  da  Corte  Superior,
inviável  o  afastamento da cobrança  do IOF -  Imposto  sobre operações,  na forma
convencionado no item 3.8, do instrumento contratual celebrado entre as partes, fls.
90/93,  porquanto  possível  a  diluição  do  referido  imposto  nas  parcelas  do
financiamento.

Nesse  mesmo  sentido,  colaciono  arestos  dos
Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça:

AÇÃO  COM  PEDIDO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS. (...) AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DE
CONTRATO IOF diluído nas prestações do contrato
de  empréstimo  pessoal  Pretensão  de  reforma  da
sentença  que  não  reconheceu  a  ilegalidade  da
cobrança  do  IOF  (Imposto  sobre  Operações
Financeiras)  de  forma  diluída  nas  prestações  do
contrato Descabimento Hipótese em que a cobrança
é devida e atende ao disposto no citado  artigo 63,
inciso  I,  do  CTN RECURSO  DESPROVIDO.(TJSP;
APL  0038215-48.2010.8.26.0114;  Ac.  7946219;
Campinas;  Décima  Terceira  Câmara  de  Direito
Privado; Relª Desª Ana de Lourdes; Julg. 19/10/2014;
DJESP 24/10/2014) - negritei.

E,
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA.
RECURSO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
PACTA  SUNT  SERVANDA.  RELATIVIZAÇÃO.
ENCARGOS  MORATÓRIOS.(...).  Cobrança  do
imposto  sobre  operações  financeiras  (IOF).
Possibilidade. Tributo federal que deve incidir na
operação de crédito realizada entre as partes e que é
de  responsabilidade  do  beneficiário  do  crédito.
Ademais,  possibilidade  de  inclusão  do  valor  no
financiamento  para  pagamento  diluído  nas
prestações.  Precedente  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  em  sede  de  recurso  repetitivo  n.  º
1.255.573/RS. Repetição do indébito.  Cabimento na
forma simples.  Ônus sucumbenciais.  Redistribuição
de  acordo  com  as  vitórias  e  derrotas  das  partes.
Recurso  do  mutuário.  Pagamento  do  preparo  não
comprovado.  Deserção configurada.  Inteligência do
art.  511  do  código  de  processo  civil.  Apelo  não
conhecido.  Recurso  da  instituição  financeira
conhecido e parcialmente provido e do mutuário não
conhecido.(TJSC;  AC  2013.032825-2;  Biguaçu;
Segunda  Câmara  de  Direito  Comercial;  Relª  Desª
Rejane Andersen; Julg. 14/10/2014; DJSC 22/10/2014;
Pág. 219) - destaquei. 

Ainda,

APELAÇÃO.  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
JUROS  REMUNERATÓRIOS  SUPERIORES  A 12%
AO  ANO.  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  FIXAÇÃO
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SUPERIOR  À  TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO  A
ÉPOCA.  ABUSIVIDADE.  LIMITAÇÃO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL. ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA
PRICE.  ADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO
STJ.  COBRAN-  ÇA  DA  TAC.  CONTRATO
FIRMADO  APÓS  30/04/2008.  ILEGALIDADE.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.919/2010.
DEVOLUÇÃO.  IOF.  FINANCIAMENTO.
POSSIBILIDADE  DE  CONTRATAÇÃO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO.  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DE
MÁ-FÉ  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO  DE  FORMA  SIMPLES.
PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)  É  lícito  aos  contratantes  convencionar  o
pagamento  de  IOF  por  meio  de  financiamento
acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos
mesmos  encargos  contratuais.  Precedentes  do
Superior  Tribunal  de  justiça. 6.  O  STJ  firmou
entendimento sobre a inviabilidade da repetição em
dobro de valores nos casos em que não comprovada
a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida.
(TJPB; APL 0001756-14.2012.815.0751; Quarta Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Alexandre  Targino
Gomes Falcão; DJPB 03/11/2014; Pág. 9) - grifei.

Logo, entendo pela reforma da decisão de primeiro
grau,  tendo em vista a legalidade de inclusão do valor do    IOF -  Imposto sobre
Operações  Financeiras    nas  prestações  do  financiamento,  modificando-se,  o
decisum   de primeiro grau, neste ponto  .
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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 Federal.

Igualmente, registre-se que o relator, nos termos do
art. 557, § 1º – A, do Código de Processo Civil, poderá dar provimento ao recurso
desde que a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  com  esteio  no  art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA
AUTORA, ao tempo em que, nos termos do art. 557, § 1º-A, do citado diploma legal,
DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  MANEJADO  PELA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.

Em  razão  da  modificação  da  decisão  recorrida,
condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de R$
1.000,00 (hum mil reais), com arrimo no § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil,
cuja cobrança ficará sobrestada, nos moldes do art. 12, da Lei nº 1.060/50, por ser a
parte beneficiária da Justiça Gratuita.

P. I.

João Pessoa, 29 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador
                                    Relator
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