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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO
GARANTIDO  COM  CHEQUES.  PAGAMENTO  NÃO
REALIZADO.  COBRANÇA  DA  DÍVIDA  COM
INCIDÊNCIA  DOS  ENCARGOS  CONTRATADOS.
LEGALIDADE.  CONTESTAÇÃO  RECEBIDA  COMO
EMBARGOS.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
OBSERVÂNCIA  AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
PLEITO  DE  APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.  SENTENÇA  QUE  NÃO  NEGA  A
INCIDÊNCIA DA LEI  CONSUMERISTA.  LIMITAÇÃO
DE  JUROS  A  12%  AO  ANO.  MATÉRIA  NÃO
DEBATIDA  NA  DECISÃO  IMPUGNADA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Não prospera a alegação de inobservância ao devido
processo legal, quando se observa que o magistrado
conduziu o processo de acordo com o procedimento
próprio das ações monitórias, oferecendo oportunidade
para  os  demandados  comprovarem o  pagamento  do
débito decorrente do inadimplemento contratual e estes
quedaram-se inertes nesse mister.

- Falta interesse recursal em pedido que visa aplicação
da  legislação  consumerista  aos  contratos  bancários,
mormente  quando  o  magistrado  não  nega  a  sua
aplicação.

-  Se  a  questão  relativa  à  limitação  de  juros  ao
percentual  de 12 % (doze por cento) ao ano não foi
debatida  na  sentença  a  quo,  não  há  interesse  em
recorrer desta matéria.
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-  “DIREITO  COMERCIAL  E  BANCÁRIO.  CONTRATOS
BANCÁRIOS  SUJEITOS  AO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  VALIDADE  DA  CLÁUSULA.  VERBAS
INTEGRANTES.  DECOTE  DOS  EXCESSOS.  PRINCÍPIO  DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E
140  DO CÓDIGO CIVIL  ALEMÃO.  ARTIGO 170  DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO.
1.  O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes
da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de
consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de
que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2.  Nos  contratos  bancários  sujeitos  ao  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  é  válida  a  cláusula  que  institui  comissão  de
permanência para viger após o vencimento da dívida.
3.  A importância cobrada a título de comissão de permanência
não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios
à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios  até  o  limite  de  12%  ao  ano;  e  c)  multa  contratual
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º,
do CDC.
4.  Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula
de  comissão  de  permanência,  deverá  o  juiz  decotá-los,
preservando,  tanto  quanto  possível,  a  vontade  das  partes
manifestada  na  celebração  do  contrato,  em  homenagem  ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170
do Código Civil brasileiro.
5.  A  decretação  de  nulidade  de  cláusula  contratual  é  medida
excepcional,  somente  adotada  se  impossível  o  seu
aproveitamento.
6.  Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp  1058114/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  Rel.  p/
Acórdão  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)”

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Des. José Ricardo Porto
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Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  José Cândido  de Almeida  e

outra contra  sentença  (fls.  95/98  verso)  que  julgou  procedente  a  Ação  Monitória  ,

proposta pelo Banco do Brasil S/A.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese: inobservância do devido

processo  legal;  aplicabilidade  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos  contratos

bancários e limitação dos juros aplicados ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Ao final, requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 116.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  sem

manifestação quanto ao mérito, ante a inexistência de interesse público no caso concreto.

(fls. 123/124)

É o breve relatório.  

VOTO

Inicialmente, os apelantes alegam inobservância do devido processo legal. 

Analisando  os  autos,  não  se  vislumbra  qualquer  afronta  ao  regular

processamento do feito, tendo o magistrado determinado a intimação dos demandados

para ofertarem embargos, conforme despacho de fls. 67.

Os  promovidos  apresentaram  contestação  (fls.  70/81),  afirmando  que

celebraram contrato com a promovente,  e que tentaram negociar o débito  sendo que

“sempre esbarravam na má-fé do autor, que insistia em cobrar juros extremamente fora

da realidade.” (fls. 71) Postularam a realização de novos cálculos, afastando a incidência

de  juros  superiores  a  12% (doze  por  cento)  ao  ano,  insurgindo-se  também contra  a

cobrança da comissão de permanência e da multa moratória superior a 2% (dois por

cento) do saldo devedor.
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Após,  os demandados foram intimados para produzirem provas,  conduto,

quedaram inertes, conforme certidão de fls. 93.

Assim, tendo sido cumprida a legislação quanto ao procedimento da ação

monitória, concedendo-se às partes igualdade de tratamento para manifestarem-se nos

autos, não há como acolher a prefacial de inobservância ao devido processo legal.

Com relação  aos  pleitos  de  aplicabilidade  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor e de limitação dos juros aplicados ao percentual de 12% (doze por

cento) ao ano, vislumbro que falta ao autor interesse recursal.

É que sentença não nega a aplicabilidade do CDC aos contratos bancários.

Aliás, essa matéria encontra-se pacificada no STJ. Vejamos:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.” (Súmula 267 do STJ)

Corroborando esse entendimento, seguem alguns arestos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)  -
AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS   -  SEGUNDA  FASE  -
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO  NÃO  EXIBIDO  -
TRIBUNAL  A  QUO  QUE  AFIRMA  SER  NECESSÁRIA  A
EXPRESSA PACTUAÇÃO PARA A  COBRANÇA DO ENCARGO
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  -  IRRESIGNAÇÃO  DA  CASA
BANCÁRIA   -   DECISÃO   MONOCRÁTICA   QUE  NEGOU
PROVIMENTO  AO  RECLAMO  -  ÓRGÃO   COLEGIADO  DA
QUARTA TURMA AFETANDO O JULGAMENTO DO RECURSO
DE AGRAVO REGIMENTAL À SEGUNDA SEÇÃO.
Hipótese:   Possibilidade de cobrança de capitalização anual de
juros independentemente   de  expressa  pactuação  entre  as
partes  1.  A despeito  de  a  demanda  ter  se iniciado como ação
de prestação de contas,  o  feito já está em sua segunda fase
procedimental,  na  qual  prepondera   verdadeira   pretensão
revisional  do  contrato.  Não  tendo  qualquer    das   partes
promovido  irresignação  sobre  esse  ponto, inviável  é a extinção
da demanda, sob pena de violação ao princípio da non reformatio
in pejus.
2.  A  capitalização  de juros consiste na incorporação dos juros
ao capital ao final de cada período de contagem.
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3.  O retrospecto histórico do ordenamento jurídico pátrio acerca
da regência  legal  da  capitalização  de juros denota que desde
tempos remotos  é proibido contar juros sobre juros, permitida a
acumulação de  juros  vencidos  aos  saldos líquidos em conta
corrente de ano a ano.
4.  Com  a  evolução,  passou-se a admitir a cobrança de juros
sobre juros   em   contratos  outros,  desde  que  houvesse  lei
especial regulatória, bem ainda, prévio ajuste do encargo.
5.  Tendo  em vista que nos contratos bancários é aplicável o
Código de   Defesa   do   Consumidor  (súmula  297/STJ),  a
incidência   da  capitalização    anual    de   juros   não   é
automática,  devendo  ser expressamente  pactuada,  visto
que,   ante   o   princípio   da  boa-fé  contratual   e   a
hipossuficiência  do consumidor, esse não pode ser cobrado
por  encargo  sequer  previsto  contratualmente. (destaque
nosso)
6. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido
de que  a  cobrança  de  juros capitalizados em periodicidade
anual  nos  contratos   de  mútuo  firmado  com  instituições
financeiras  é  permitida  quando  houver  expressa  pactuação.
Precedentes.
7.  Na  hipótese, não colacionado aos autos o contrato firmado
entre as partes, inviável presumir o ajuste do encargo.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 429.029/PR,
Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
09/03/2016, REPDJe 18/04/2016, DJe 14/04/2016)

DIREITO  COMERCIAL  E  BANCÁRIO.  CONTRATOS
BANCÁRIOS  SUJEITOS  AO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  VALIDADE  DA  CLÁUSULA.  VERBAS
INTEGRANTES.  DECOTE  DOS  EXCESSOS.  PRINCÍPIO  DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E
140  DO CÓDIGO CIVIL  ALEMÃO.  ARTIGO 170  DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO.
1.  O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes
da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de
consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de
que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2.  Nos  contratos  bancários  sujeitos  ao  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  é  válida  a  cláusula  que  institui  comissão  de
permanência para viger após o vencimento da dívida.
3.  A importância cobrada a título de comissão de permanência
não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios
à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios  até  o  limite  de  12%  ao  ano;  e  c)  multa  contratual
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º,
do CDC.
4.  Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula
de  comissão  de  permanência,  deverá  o  juiz  decotá-los,
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preservando,  tanto  quanto  possível,  a  vontade  das  partes
manifestada  na  celebração  do  contrato,  em  homenagem  ao
princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170
do Código Civil brasileiro.
5.  A  decretação  de  nulidade  de  cláusula  contratual  é  medida
excepcional,  somente  adotada  se  impossível  o  seu
aproveitamento.
6.  Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp  1058114/RS,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  Rel.  p/
Acórdão  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

Também  não  há  interesse  recursal  no  pleito  de  limitação  dos  juros

moratórios em 12% (doze por cento) ao ano, uma vez que a sentença não tratou dessa

matéria.  O  decisum  aduziu  apenas que não existe  ilegalidade na cobrança dos juros

praticados pelo promovido, uma vez que especificados no contrato. Vejamos trecho da

fundamentação, in verbis:

“O Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa FLEX n.º
113.401.699 (fls.  22/36) é prova da relação contratual  entre as
partes,  não havendo qualquer  controvérsia quanto a origem do
débito, mas tão somente quanto aos juros aplicados na cobrança
da dívida existente. Em que pese as alegações dos promovidos
entendo  que  as  mesmas  não  podem  prosperar  pois  inexiste
qualquer ilegalidade na cobrança dos juros praticados pelo
Banco promovente, vez que especificados de forma clara no
contrato firmado entre as partes.”

 Ressalte-se que a cláusula sétima do contrato de Abertura de Crédito - BB

giro empresa flex n.º113.401.699, (dos encargos financeiros de normalidade) prevê:

“Sobre os valores do crédito aberto,  enquanto estiverem sendo
utilizados pelo Financiado, bem como sobre os saldos devedores
dai  decorrentes,  incidirão  juros  e  taxa  mensal  de  1,97%  (um
inteiro  e  noventa  e  sete  centavos),  equivalente  a  taxa  efetiva
anual de 26,377% (vinte e seis inteiros e trezentos e setenta e
sete milésimos),  calculados por dias corridos com base na taxa
equivalente diária (mês comercial: 30 dias). Referidos juros serão
calculados, debitados e exigidos mensalmente, a cada data-base,
nas  remições  proporcionalmente  aos  valores  remidos,  no
vencimento antecipado,  no vencimento  final  e  na liquidação da
dívida.” (fls. 26)
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Assim, não demonstrando os apelantes que o apelado incluiu na dívida juros

não  contratados,  correta  a  sentença  ao  julgar  procedente  o  pedido  declarando  a

existência do crédito constante na Planilha de fls. 52/53, no valor de R$ 86.635,37 (oitenta

e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), acrescidos de juros

de 0,5  % (meio  por  cento)  desde a  citação e  correção monetária  a  partir  do  evento

danoso. (fls. 98)

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume

a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR  

J07/J04
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