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ACÓRDÃO
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Advogado  : Antônio Braz da Silva – OAB/PB nº 12.450-A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  SÚMULA Nº 297,  DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.  JUROS
MORATÓRIOS. PACTUAÇÃO. LIMITE DE 1% AO
MÊS. EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº
379  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
LEGALIDADE.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais.
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-  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.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  através  do
enunciado  sumular  nº  379,  sedimentou  o
entendimento,  no  sentido  de  que  “nos  contratos
bancários  não  regidos  por  legislação  específica,  os
juros moratórios poderão ser convencionados até o
limite de 1% ao mês”.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  39/41,  interposta  por
Manuel Henrique Rosas contra a sentença, fls. 35/38, prolatada pelo Juiz de Direito
da Comarca de Rio Tinto que, nos autos da Ação Revisional de Contrato aforada em
face do Banco Itaucard S/A, decidiu o pedido nos seguintes termos:

(…)  JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO,  nos
termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões,  o recorrente  sustenta a ilegalidade
do índice de 0,49% ao dia, aplicado a título de juros moratórios, pelo que requer sua
redução ao patamar legal de 1% ao mês, em conformidade com o consignado na
súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela condenação da
instituição financeira nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, fls. 63/73.
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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:

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, no tema relativo a incidência  dos juros de
mora.

Pois bem. 

Analisando  o  contrato  acostado  às  fls.  16/19,  em
especial, item 17, percebe-se a fixação do referido encargo no percentual de 1% ao
mês, em conformidade com o que disciplina a Súmula 3791 do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica,  os  juros  moratórios  poderão  ser
convencionados até o limite de 1% ao mês.

A propósito,  a  jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça vaticina:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM RECURSO

1 - Súmula 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
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ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO
REVISIONAL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
COBRANÇA  ABUSIVA.  LIMITAÇÃO.  NÃO
COMPROVAÇÃO.   SÚMULA   83/STJ.
CAPITALIZAÇÃO   MENSAL   DE  JUROS.
REQUISITOS  PREENCHIDOS.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS  5  E  7/STJ.
PRECEDENTES.   JUROS   DE   MORA.
PERCENTUAL  CONTRATADO EM 1% AO MÊS.
POSSIBILIDADE.   HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.   RAZOABILIDADE  DA
FIXAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.   É   entendimento
consolidado no STJ que a circunstância de a taxa de
juros   remuneratórios   praticada   pela   instituição
financeira  exceder  a  taxa  média  do  mercado  não
induz, por si só, a conclusão de cobrança  abusiva,
consistindo  a referida taxa em um referencial a ser
considerado,   e   não   em um limite  que deva  ser
necessariamente  observado    pelas    instituições
financeiras.    Na   hipótese,   não  comprovada   a
índole  abusiva,  é incabível a pretendida limitação.
Precedentes. 2.  Quanto  à capitalização mensal dos
juros,  a  jurisprudência  desta  eg.  Corte  pacificou-se
no  sentido  de  que  sua  cobrança  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.  3.   Tendo   o   v.   aresto
recorrido  afirmado  que  os  requisitos  foram
devidamente  preenchidos  acerca  da  cobrança  de
juros  capitalizados em periodicidade  mensal   nos
contratos que foram juntados aos autos, é inviável  a
pretensão  recursal,  porquanto  demandaria  rever
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questões  fáticas  e  interpretação  de  cláusula
contratual,  o  que  se  sabe  vedado  nesta   instância
especial.  Incidência  das Súmulas  5  e  7 desta  Corte
Superior de Justiça. Precedentes. 4.  Na  hipótese,  é
aplicável  a  Súmula  379  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  verbis:  "Nos  contratos  bancários  não
regidos  por  legislação  específica,   os   juros
moratórios   poderão  ser  convencionados  até  o
limite  de  1% ao  mês".  5.   Esta  Corte  Superior  de
Justiça  possui  entendimento  pacificado  de  que   a
alteração  do quantum fixado de forma equitativa a
título de honorários  advocatícios,  nos  termos  do
art.  20,  §  4º,  do  CPC/73,  demanda   necessário
revolvimento   do  conteúdo  fático-probatório  dos
autos,   o  que  atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
excetuando-se  os  casos   de   valor  irrisório  ou
exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos. 6.
Agravo  interno  a  que  se  nega  provimento.(STJ  -
AgInt no AREsp 797118 / RS, Rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, Data do Julgamento 21/03/2017, DJe
07/04/2017) – negritei.

Sendo assim, entendo pela regularidade do patamar
aplicado  pela  instituição  financeira,  pois  em  conformidade  com  o  entendimento
sumular  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  razão  pela  qual,  não  merece  reparo  a
decisão hostilizada.

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 APELO.
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É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
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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