
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0059884-54.2012.815.2003
Origem : 4ª Vara Regional de Mangabeira
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Luciano Pereira da Silva
Advogado : Cândido Artur Matos de Sousa (OAB/PB nº 3.741)
Apelado     : Banco Daycoval S/A
Advogada : Maria Fernanda Barreira de Faria Fornos  (OAB/SP nº 198.088)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE
AUTORA. CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  SÚMULA Nº  297,  DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  LEGALIDADE.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  NÃO  CABIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  COBRANÇA  INDEVIDA.
MANUTENÇÃO DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
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-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais.

-  Não  resta  dúvida  da  aplicação  aos  contratos
bancários das disposições do Código de Defesa do
Consumidor,  inclusive,  já  sumulado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, conforme a Súmula de nº 297.

-  No que diz respeito à capitalização de juros, a MP
nº  1.963-17/2000,  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,  situação  verificada  no  instrumento
contratual em debate.

- Incabível a restituição dos valores, pois inexistente
cobrança indevida por parte da instituição financeira.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.
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Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 106/114, interposta por
Luciano Pereira da Silva, no intuito de ver reformada a sentença de fls. 100/102V,
proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  4º  Vara  Regional  de  Mangabeira,  que  julgou
improcedente o pedido formulado na inicial da Ação de Revisão Contratual de que
cuidam  os  presentes  autos,  intentada  em  desfavor  do Banco  Daycoval  S/A,
consoante se verifica do respectivo excerto dispositivo:

(…)JULGO  IMPROCEDENTE o  pedido,  não
restando demonstradas as alegações da parte autora.
Por oportuno, condeno a requerente ao pagamento
de custas  e  honorários  advocatícios,  estes  que fixo
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do parágrafo
2º, do art. 82, do CPC, com a ressalva do art. 12, da
Lei nº 1.060/50. 

Em suas  razões,  o  recorrente  requer  a  reforma da
decisão,  argumentando,  em  suma,  a ilegalidade  de  incidência  da  capitalização
mensal  de  juros  sobre  as  taxas  de  juros  do  ajuste  negocial.  Por  fim,  pugna pela
condenação do banco nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas, fls. 119/132.

É o RELATÓRIO.

VOTO

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, bem como no entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Apelação Cível nº 0059884-54.2012.815.2003                                                                                                                                3   



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

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

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da  controvérsia,  adentrando-se,  assim,  nos  temas  relativos  à  incidência  da
capitalização mensal de juros.

Pois bem. 

No que se refere a 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
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,  considerando,  para  tanto,  a
exposição  numérica,  no  instrumento  contratual,  da  taxa  anual  superior  ao
duodécuplo da taxa mensal.

Nesse sentido, calha transcrever o seguinte julgado,
negritado na parte que interesse:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  REVISIONAL  DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL   DOS
JUROS PACTUADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.  A 2ª Seção
deste Tribunal Superior já firmou posicionamento
pela possibilidade  da  cobrança  da capitalização
mensal  dos  juros,  desde  que   atendidos   os
requisitos  de  existência  de  previsão  contratual
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expressa   da  capitalização  com  periodicidade
inferior  a um ano e que tenha  sido  o  contrato
firmado  após 31/03/2000, data da primeira edição
desta  MP,  então  sob  o  nº  1963-17.   Dentre  os
vários precedentes   a   respeito,   destaca-se:  AgRg
nos  EDcl  no  REsp 1012671/MS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2008, DJe
05.08.2008; e AgRg no Ag 953.299/RS, Rel. Ministro
Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado
em  12.02.2008,  DJe  03.03.2008).  2.  Posteriormente,
nos  moldes  do  art.   543-C do CPC de 1973 o a
Segunda   Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
consolidou  o  seguinte  entendimento   acerca   da
capitalização  mensal  dos  juros:  "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".  (REsp  973827/RS,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,   Rel.   p/   Acórdão   Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado  em  08/08/2012,  DJe  24/09/2012).  3.   Na
hipótese,   o   acórdão  recorrido  entendeu  que  a
capitalização  mensal   de   juros   está   pactuada.
Assim  sendo,  a inversão de tal julgado  demandaria
a   análise  dos  termos  do  contrato,  vedada  nesta
esfera  recursal  extraordinária,  em  virtude  do óbice
contido nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal  de  Justiça.  4.  Agravo  regimental  não
provido.(STJ  -  AgInt  no  AREsp  964632  /  MS,  Rel.
Min.  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  Data  do
Julgamento 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
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Na espécie, compulsando o encarte processual, mais
precisamente, o contrato apresentado às fls. 77/78, verifica-se que na cláusula de nº
4.1,  há expressa previsão da incidência da capitalização mensal sobre as taxas de
juros.

Some-se a isso, o fato de que as taxas de juros mensal
e anual encontram-se numericamente delineadas, e, ainda, observa-se que a taxa de
juros anual, na ordem de 32,14%, é superior a 12 (doze) vezes o valor da taxa mensal,
no patamar de 2,35%, concluindo-se mais uma vez pela incidência da capitalização
dos juros na pactuação entre as partes.

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.

Nesse trilhar,  diante da legalidade de incidência de
capitalização de juros, não há cabimento para qualquer tipo de restituição, haja vista
a inexistência de pagamento indevido pelo promovente.

De  igual  forma,  reputo  indevida  a  condenação  da
instituição financeira nos ônus sucumbenciais, porquanto sagrou-se vitoriosa.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
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Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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