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IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE
JUROS.  LEGALIDADE.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO  A  TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  CUMULADA
COM  MULTA  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  472  DO  STJ.
INDÉBITO.  AUSÊNCIA  MÁ-FÉ.  DEVOLUÇÃO
SIMPLES.  SENTENÇA  REFORMADA.  AÇÃO
JULGADA  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. Conforme decidiu a sentença, in casu é legal
a  cobrança  de  capitalização  mensal  de  juros,
nos  termos  das  Súmulas  539  e  541  do  STJ,
porquanto,  a capitalização  dos  juros  em
periodicidade inferior a um ano é admitida nos
contratos  bancários  firmados  após  31/3/2000,
data  da  publicação  da  Medida  Provisória
nº1.963-17, desde que pactuada de forma clara
e expressa, assim considerada quando prevista
a taxa de juros anual em percentual pelo menos
doze vezes maior do que a mensal.

2.  Quanto aos juros,  verifica-se que estão são
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abusivos e, portanto, devem ser limitados a taxa
média de mercado, bem como, que a comissão
de  permanência  foi  cobrada  cumulativamente
com  multa  contratual,  prática  vedada  pela
Súmula 472 do STJ.

3. Assim sendo, o apelo deve ser parcialmente
provido,  para  julgar  procedente,  em  parte,  a
ação  e  condenar  o  réu/apelado  na  devolução
simples  do  indébito,  eis  que  não  restou
comprovada  a  má-fé  na  cobrança  dos
respectivos valores.

VISTOS, etc.

Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS
DE LIMA NUNES em face da sentença que reconheceu a legalidade da
cobrança  de  capitalização  mensal  de  juros,  e  julgou  improcedente  a
ação de revisão de contratos por ele ajuizada contra o BANCO BMG
S/A, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários, com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Em suas razões recursais, o autor aponta a ilegalidade da
cobrança  de  capitalização  através  da  tabela  price,  comissão  de
permanência cumulada com multa no contrato nº 23314579, e dos juros
remuneratórios. Ao final, pediu a exclusão da condenação em honorários,
por ser beneficiário da justiça gratuita, e o provimento do recurso para
reformar  a  sentença e condenar  o  banco da devolução em dobro do
indébito (fls. 237/247).

Contrarrazões de fls. 252/270, pelo desprovimento.

É o relatório.

DECIDO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal
(intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o recurso e passo à sua análise.

Historiando a lide, verifico que na petição inicial o autor,
ora apelante, aduziu que firmou com o banco réu quatro contratos de
financiamento. Em todos impugnou a cobrança de capitalização através
da tabela price, nos contratos nº 233145793 e nº 202062280 a elevada
taxa  de  juros  remuneratórios  e,  por  fim,  a  cobrança  comissão  de
permanência cumulada com multa no contrato nº 233145793.

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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Ao sentenciar a lide, o MM Juiz analisou apenas o pedido
de capitalização, rejeitando-o, julgou improcedente a ação e condenou o
promovente no pagamento de custas e honorários,  ambos suspensos
nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Como se  vê,  a  sentença foi  omissa  na  apreciação  dos
pedidos de juros e comissão de permanência, o que ensejaria a nulidade
da decisão por ocorrência de julgamento infra petita.

Contudo, tendo em vista que o processo encontra-se em
condições de imediato julgamento, bem como que a apelação devolve ao
tribunal  o  conhecimento  da  matéria  impugnada,  passo  a  análise  dos
pedidos de acordo com o art.1.013, § 3º, inciso III3, do CPC, cingindo-se
o mérito recursal em analisar os pedidos conforme a exordial.

CAPITALIZAÇÃO

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que "a
capitalização dos juros em periodicidade inferior a 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 doze vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg
no AREsp 74.052/RS, Rel.  Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Analisando os  quatro  contratos  colacionados  na  petição
inicial,  vê-se que em todos houve cobrança expressa de capitalização
mensal de juros (fls. 17, 26, 42 e 35), uma vez que há nítida divergência
do duodécuplo entre as taxas anuais e mensais de juros.

Assim  sendo,  é  legal  sua  cobrança  nos  termos  das
súmulas 539 e 541 do STJ, in verbis:

Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade  inferior  à  anual  em  contratos  celebrados
com  instituições  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional  a  partir  de  31/3/2000  (MP  n.  1.963-17/2000,
reeditada  como  MP  n.  2.170-36/2001),  desde  que
expressamente pactuada.

Súmula 541:  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. [em negrito]

3 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:
(...)
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
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Também não há ilegalidade da cobrança de capitalização
pelo uso da tabela price.

Sua  utilização,  por  si  só,  não  importa  em capitalização
indevida,  tratando-se,  apenas  de  um  método  de  cálculo  utilizado
mundialmente  para  amortização  de  débito  em  parcelas  sucessivas
iguais. Assim, mesmo considerando a incidência de juros remuneratórios
mensais  sobre  o  saldo  devedor,  aplica-se  uma  forma  aritmética  que
propicia a liquidação por parcelas iguais e pré-definidas.

A utilização do referido sistema francês de amortização,
pode ensejar a capitalização de juros, o que pode variar com de acordo
com a extensão do período de vigência, mas não importa em qualquer
sorte  de  irregularidade,  pois,  como  dito,  restou  expressamente
consignado  no  instrumento  contratual  a  taxa  mensal  pactuada,  bem
como a taxa anual resultante da aplicação do referido método.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.  MANTIDA  A
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA CONVENÇÃO
ENTRE  AS  PARTES.  VARIAÇÃO  ENTRE  AS  TAXAS
MENSAL  E  ANUAL.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos
celebrados após a edição da MP nº 1.963-17, de 30 de
março de 2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde
que expressamente pactuada. No caso dos autos, diante
da existência da variação entre as taxas mensal e anual,
resta verificada a pactuação A utilização do denominado
Sistema Francês  de  Amortização  é  admitida,  desde
que  previamente  contratada.  Não  tendo  sido
reconhecida  nenhuma  abusividade  nos  encargos
contratados,  descabida a determinação de repetição do
indébito.

(TJPB  -  Processo  Nº  00536161820118152003,  Relator
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. Em 29-05-2015).

APELAÇÃO.  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL
DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL.
ADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. NÃO CONFIGURAÇÃO
DE ANATOCISMO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ.  JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A
12%  AO  ANO.  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  FIXAÇÃO
INFERIOR  À  TAXA MÉDIA DE  MERCADO  A ÉPOCA.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO
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STJ.  TARIFA  DE  CADASTRO.  LEGALIDADE.
APLICAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  CMN  N.º  3.919/2010.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA ABUSIVA.
ART.  51,  IV,  DO  CDC.  PRECEDENTES  DESTE
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  IOF.  FINANCIAMENTO.
POSSIBILIDADE  DE  CONTRATAÇÃO.  PRECEDENTES
DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

(…) 2. "A aplicação da Tabela Price para amortização
da  dívida  não  se  mostra  abusiva,  desde  que
expressamente prevista no contrato firmado entre as
partes, pois não caracteriza anatocismo, uma vez que
não se  trata  de  juros  compostos,  mas tão somente
estabelece o critério de cde composição das parcelas"
(STJ,  AREsp  485195/RS,  Rel.  Min.  Antonio  Carlos
Ferreira, publicado no DJe de 04/04/2014). (...)

(TJPB - Processo Nº 00263680520128150011, 4ª Câmara
Especializada Cível,  Relator  DES ROMERO MARCELO
DA FONSECA OLIVEIRA, julgado em 28-04-2015)

[destaques de agora]

Portanto,  este  pedido  deve  ser  julgado  improcedente
exatamente como decidiu a sentença recorrida.

JUROS REMUNERATÓRIOS

De acordo com a  Súmula 382 do STJ,  sabe-se que “a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”, devendo esta ser comprovada caso a caso.

Na hipótese, o promovente demostrou que nos contratos
nº 233145793 e nº 202062280 os juros remuneratórios foram estipulados
bem acima da taxa média de mercado (fls. 34 e 57), não tendo o réu
desconstituídos  estes  fundamentos  conforme  ônus  que  lhe  incumbia
(art.333, inciso II, do CPC/73)

Assim sendo, os juros devem ser limitados a taxa média
divulgada pelo Banco Central do Brasil, consoante já decidiu o STJ no
Resp nº 1112879/PR, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE  CLÁUSULAS  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
INCIDENTE  DE  PROCESSO  REPETITIVO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O
PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER
OBSERVADO.

I  -  JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS
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1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados  deve  ser  consignado  no  respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz
deve limitar os juros à média de mercado nas operações
da  espécie,  divulgada  pelo  Bacen,  salvo  se  a  taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO

- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média  de  mercado,  nos  termos  do  entendimento
consolidado neste julgamento.

-  Nos contratos de mútuo bancário,  celebrados após a
edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-
36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde
que  expressamente  pactuada.  Recurso  especial
parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  provido.  Ônus
sucumbenciais redistribuídos.

(STJ  -  REsp  1112879/PR,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010,
DJe 19/05/2010)

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Quanto  a  comissão de  permanência,  verifica-se  que  no
contrato  nº  233145793  houve  cobrança  cumulativa  desta  com  multa
contratual (cláusula 6 – fl. 27), o que é vedado pela Súmula 472 do STJ
nos seguintes termos:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não  pode  ultrapassar  a  soma  dos  encargos
remuneratórios  e  moratórios  previstos  no  contrato  -
exclui  a  exigibilidade dos  juros  remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.

[em negrito]

HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS

Por  fim,  é  manifestamente  improcedente  o  pedido  de
exclusão dos honorários advocatícios.

Ora,  sendo  a  parte  beneficiária  da  justiça  gratuita,  a
condenação de custas e honorários não pode ser expurgada, mas, sim,
suspensa nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, como acertadamente
restou decidido pela MM Juíza de primeiro grau.
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Isto é, inclusive, o que também dispõe o novo CPC:

Art.  98.  A  pessoa  natural  ou  jurídica,  brasileira  ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,  as  despesas  processuais  e  os  honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.

(…)

§  2o A  concessão  de  gratuidade  não  afasta  a
responsabilidade  do  beneficiário pelas  despesas
processuais  e  pelos  honorários  advocatícios
decorrentes de sua sucumbência.

§  3o Vencido  o  beneficiário,  as  obrigações
decorrentes  de  sua  sucumbência  ficarão  sob
condição  suspensiva  de  exigibilidade e  somente
poderão  ser  executadas  se,  nos  5  (cinco)  anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou,  o  credor  demonstrar  que  deixou  de existir  a
situação  de  insuficiência  de  recursos  que  justificou  a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário.

[em negrito]

A jurisprudência do STJ é iterativa nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ESPECIAL -  OMISSÃO - SUSPENSÃO
DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA.

(...)

2. Consoante determina o artigo 12 da Lei 1.060/50, a
concessão do benefício não afasta a condenação da
parte  vencida  ao  pagamento  dos  ônus  de
sucumbência,  mas apenas viabiliza a suspensão da
sua exigibilidade, enquanto subsistente o estado de
penúria do sucumbente.

(...)

(EDcl  no  AgRg  no  REsp  1221185/RS,  Rel.  Ministra
ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
02/04/2013)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO
REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
REDISCUSSÃO  DA  LIDE.  INADMISSIBILIDADE.
GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  CONDENAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO. REJEIÇÃO.

(...)
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2.  A gratuidade de justiça não afasta a condenação
em  honorários  advocatícios,  apenas  ficando  esta
suspensa  por  até  5  anos,  desde  que  mantida  a
condição patrimonial em que concedido o benefício.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no Ag 1158011/RS, Rel.  Ministra MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
26/06/2012)

À vista  de  tais  razões,  vê-se  que a  sentença deve ser
mantida no tocante ao julgamento da capitalização mensal de juros, e
que os pedidos relativos aos juros e comissão de permanência devem
ser  julgados  procedentes,  contudo,  o  respectivo  indébito  deve  ser
devolvido de forma simples, eis que não restou comprovada a má-fé na
cobrança dos valores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO
BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO
DA  COBRANÇA  ABUSIVA.  LIMITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 83/STJ.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL  DE  JUROS.  TAXA  ANUAL  SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO  DA  TAXA  MENSAL  DE  JUROS.
PACTUAÇÃO.  SÚMULA  83/STJ.  TAC  E  TEC.
FUNDAMENTO  AUTÔNOMO  E  SUFICIENTE  PARA
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
SÚMULA  283/STF.  REPETIÇÃO  SIMPLES  DO
INDÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

6.  Quanto à repetição do indébito, esta eg. Corte tem
jurisprudência pacífica no sentido de seu cabimento
na  forma simples,  pois  a  devolução  em dobro  dos
valores pagos pelo consumidor somente é possível
quando demonstrada a má-fé do credor.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -  AgRg  no  AgRg  no  AREsp  618.411/MS,  Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
26/05/2015, DJe 24/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO
AUTOR.  PERCENTUAL  DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  ABUSIVIDADE  CONSTATADA.
REFORMA  DA  SENTENÇA,  PARA  QUE  SEJA
DETERMINADA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS
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JUROS  À  MÉDIA DE  MERCADO.  RESTITUIÇÃO,  DE
FORMA SIMPLES,  DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  ART.  557,
CAPUT C/C §1-A, CPC. 

(...).  Não  restando  configurada  a  má-fé  do
promovido/apelado, a restituição dos valores pagos
em excesso deve ser  realizada de forma simples e
não em dobro, por ausência da hipótese prevista no
art. 42, CDC. 

(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00482511820138152001,,  Relator  DESA  MARIA  DE
FATIMA MORAES B CAVALCANTI, j. em 02-03-2016)

[destaques em agora]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de
ilegalidade  da  capitalização  mensal  de  juros  e  de  impossibilidade  de
condenação do autor em honorários advocatícios.  DOU PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO para:  I  - reconhecer a ilegalidade das taxas de
juros  remuneratórios  dos  contratos  nº  233145793  e  nº  202062280,
limitando-as  à  taxa  média  de  mercado;  e  II  -  afastar  a  comissão  de
permanência do contrato nº 233145793, condenando o réu/recorrido na
devolução simples do indébito destas tarifas.

Tendo  em  vista  que  os  litigantes  foram  vencedores  e
vencidos,  distribuo  proporcionalmente  os  ônus  sucumbenciais  da
sentença (art. 86,  caput, do CPC/15), fixando em setenta por cento em
desfavor do promovido e trinta por cento para o promovente, verificando
em proveito deste os benefícios do art. 98, §3º, do CPC/15.

P. I.

João Pessoa, 21 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

RELATOR
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