
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030727-61.2013.815.0011
RELATORA : Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
APELANTE : Leuco Farias da Costa
ADVOGADO : Yuri Gomes Amorim (OAB/PB nº 13.621)
APELADO :  BV  Financeira  S/A  –  Crédito,  Financiamento  e
Investimento
ADVOGADO : Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB/PB nº 32.505-
A)

APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA  –  IRRESIGNAÇÃO  DO
PROMOVENTE  -  PRELIMINAR  DE  SENTENÇA  CITRA
PETITA –  APRECIAÇÃO  DA  MATÉRIA  PELO
MAGISTRADO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
– PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
REJEIÇÃO.

A  apresentação  de  forma  concisa,  porém  expressa,  das
razões  de convencimento  do  magistrado  sobre  a  matéria
exposta  na  inicial  obedece  ao  princípio  da  congruência,
estampado no art. 492 do CPC/15.

A necessidade de realizar a produção de provas deve ser
sopesada  pelo  magistrado  de  forma  prudente.  Havendo
elementos suficientes para formar o seu convencimento ou
envolvendo a matéria apenas questões de direito,  não há
razão para novas provas,  não caracterizando violação ao
princípio basilar da ampla defesa (inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal) o julgamento do processo no estado
em que se encontra.

MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AOS
ÍNDICES  INDICADOS NA TAXA MÉDIA DE  MERCADO
OBSERVADA  PELO  BANCO  CENTRAL –
POSSIBILIDADE  - DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES
INDEVIDAMENTE COBRADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DO STJ – REFORMA
DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
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É possível a revisão das taxas de juros remuneratórios nas
relações de consumo, uma vez demonstrada a abusividade
e  seja  capaz  de  colocar  o  consumidor  em  desvantagem
exagerada, mediante infração ao disposto no art. 51, § 1º,
do CDC, ante as particularidades do caso em concreto.

Não configurada nos autos a existência de má-fé por parte
da instituição financeira, deve ser feita a devolução na forma
simples, em conformidade com a orientação jurisprudencial
da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça1 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível (fls. 119/132) interposta por  Leuco
Farias da Costa em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível
da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de
Cláusulas  Contratuais  c/c  Repetição  de  Indébito  e  Indenização  por  Danos
Morais proposta em face de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e
Investimento, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Condenou o promovente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, fazendo
a ressalva do art. 98, §3º do CPC/15, por ser a parte beneficiária da gratuidade
judiciária.

Nas razões do presente apelo (fls.  119/132),  o  apelante alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por entendê-la como citra petita, sob o
fundamento  de  que  não  teria  apreciado  o  laudo  financeiro  anexado  às  fls.
24/33, destacando a necessidade de realização de perícia contábil pelo Juízo
para se aferir a diferença dos índices dos juros contratados. 

No mérito, revela que o pagamento dos serviços de terceiros não
pode integrar o Custo Efetivo Total do contrato, atribuindo responsabilidade da
cobrança à instituição financeira. Em seguida, assevera que a taxa de juros
informada pela apelada ao Banco Central no período da celebração do contrato
é menor do que a prevista na avença.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente,
a reforma da sentença para que seja aplicada a taxa de juros de 2,39% e não
de  3,10%,  conforme  apurado  no  laudo  técnico  anexado  às  fls.  24/33,
devolvendo-se em dobro o indébito apurado.

1TJPB - Acórdão do processo nº 00165068820118152001 - Órgão (4ª Câmara Especializada Cível) -
Relator DES Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, jul. em 14-08-2014.
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 Devidamente intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls.134/148).

Parecer do Ministério Público opinando pela rejeição da preliminar
e,  no  mérito,  pelo  prosseguimento  da  irresignação,  porquanto  ausente  o
interesse público que torne necessária a intervenção ministerial, fls.159/163.

VOTO

PRELIMINARMENTE

O apelado requer a nulidade da sentença por entendê-la como
citra petita, uma vez que não teria apreciado o laudo financeiro anexado às fls.
24/33, destacando a necessidade de realização de perícia contábil pelo Juízo
para se aferir a diferença dos índices dos juros contratados.

Revela  que  o  pagamento  dos  serviços  de  terceiros  não  pode
integrar  o  Custo  Efetivo  Total  do  contrato,  atribuindo  responsabilidade  da
cobrança à instituição financeira. Em seguida, assevera que a taxa de juros
informada pela apelada ao Banco Central no período da celebração do contrato
é menor do que a prevista na avença.

Segundo o apelante, o índice de juros remuneratórios previsto no
contrato é de 2,39%, enquanto que o laudo contábil apresentado às fls. 24/33
demonstra a incidência de uma taxa de juros de 3,10%, requerendo a correta
aplicação do índice.

Analisando a sentença objurgada, verifica-se que a irresignação
do  autor,  referente  à  diferença  dos  índices  da  taxa  de  juros  aplicadas  ao
contrato,  foi  plenamente  apreciada e  fundamentada pelo  magistrado,  sendo
destacado  na  decisão  a  inobservância,  no  laudo  técnico  apresentado  pelo
autor, dos pagamentos autorizados que integram o  CET – Custo Efetivo Total
da celebração.

Na decisão, o magistrado revelou que o laudo contábil partiu da
errônea premissa de que o valor de todo o financiamento se restringiria a R$
15.000,00 (quinze mil reais), quando, na verdade, deveria observar a inclusão
dos  demais  pagamentos  autorizados,  acarretando  no  valor  global  de  R$
16.714,05 (dezesseis mil setecentos e quatorze reais e cinco centavos), o qual,
confrontado com o número de 36 (trinta e seis) prestações, demonstra o índice
de 2,39% de juros remuneratórios, em estrita conformidade com o contrato.

Ademais,  é  certo  que  o  julgador,  conforme  as  previsões
constitucionais  (art.  93,  IX)  e  legais  (art.  458,  II,  do  CPC/1973),  deve
fundamentar suas decisões. Contudo, fundamentar não significa rebater, um a
um,  todos os  argumentos  levantados pela  parte.  Fundamentar  consiste  em
expor,  de forma clara e circunstanciada, os motivos que levaram à decisão,
cercando-a de argumentos técnico-jurídicos fortes o suficiente para infirmar os
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demais  argumentos  deduzidos  no  processo  pelas  partes.  Veja-se  a
interpretação dada pelo STF ao art. 93, IX, da CF/88:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso  extraordinário  (CPC,  art.  544,  §§  3°  e  4°).  2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem  acolhida
para  reconhecer  a  repercussão  geral,  reafirmar  a
jurisprudência do Tribunal,  negar provimento ao recurso e
autorizar  a  adoção  dos  procedimentos  relacionados  à
repercussão geral.2

A  meu  ver,  o  decisum hostilizado  se  encontra  regularmente
fundamentado, posto que apresentou, de forma concisa, porém expressa, as
razões  de  convencimento  do  magistrado  em  entender  como  legítima  a
aplicação  do  índice  de  juros  previsto  no  contrato,  sem  dar  margem  a
interpretações contraditórias.

Vale lembrar, ainda, que a necessidade de realizar a produção de
provas  deve  ser  sopesada  pelo  magistrado  de  forma  prudente.  Havendo
elementos  suficientes  para  formar  o  seu  convencimento  ou  envolvendo  a
matéria  apenas  questões de  direito,  não há  razão para  novas  provas,  não
caracterizando  violação  ao  princípio  basilar  da  ampla  defesa  (inciso  LV do
artigo 5º da Constituição Federal) o julgamento do processo no estado em que
se encontra. 

Consoante reza o art. 130 do Código de Processo Civil  de 1973
(art. 370, do CPC/15), caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar  as  provas  necessárias  à  instrução  do  processo,  indeferindo  as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais,  deve  ser  ressaltado  que  o  próprio  magistrado
fundamentou  pela  desnecessidade  da  realização  da  perícia  contábil,
destacando  a  existência  de  documentos  hábeis  ao  deslinde  da  causa,  em
consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Assim,  ante  a  robusta  prova  documental  anexada  aos  autos,
constata-se a desnecessidade da produção de perícia contábil.

Nessa esteira,  colaciono julgados oriundos desta Egrégia Corte
de Justiça:

2 STF,  AI  791292  QO-RG,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  julgado  em  23/06/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010.
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DA PRELIMINAR  DE  INÉPCIA DA INICIAL  SUSCITADA
PELA  DEMANDADA.  EXORDIAL  QUE  DEMONSTRA  A
PERFEITA CORRELAÇÃO ENTRE O RELATO DOS FATOS
E O OBJETO DA DEMANDA. REJEIÇÃO DA MATÉRIA. -
No caso em comento, apreciando-se a petição inicial, vê-se
que a correlação lógica entre o relato dos fatos e o objeto da
demanda  revela-se  perfeita.  Ademais,  os  elementos
necessários  para  a  prestação  jurisdicional,  as  partes,  a
causa  de  pedir  e  o  pedido  encontram-se  presentes  e
devidamente  destacados  em  sua  narração.  DA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA
PELA  AUTORA.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA
DESNECESSÁRIA.  DESACOLHIMENTO DA QUESTÃO.  -
As  provas  nos  autos  são  destinadas  ao  Juiz,  para  a
formação  do  seu  livre  conhecimento,  cabendo  a  este
verificar pela necessidade de uma dilação probatória, o que
não é a hipótese dos autos.  APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. [...]
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00424112720138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 22-06-2017)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

De plano, ressalto que a relação jurídica aqui travada se amolda
às  normas  consumeristas.  Com efeito,  estas  são  o  instrumento  legal  mais
eficiente para a proteção do cidadão contra os abusos do poder econômico.
Hodiernamente, servem como base de orientação para a ação de vários órgãos
e entidades os quais atuam na área.

A legislação de regência3 admite a revisão de contratos, desde
que, na hipótese, se possa perceber a imposição de excessiva onerosidade em
desfavor do contratante menos favorecido, através da inclusão de cláusulas
que  encerrem  manifesta  abusividade  e  contrariedade  aos  ditames  de  lei.
Cumpre referir,  porém,  o enunciado nº  381,  do  Tribunal  da  Cidadania,  que
assim dispõe:  “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer,  de
ofício, da abusividade das cláusulas.”

No  que  tange  à  alegação de  que  seria  impossível  a  previsão,
dentre os pagamentos autorizados para a composição do CET – Custo Efetivo
Total  da  celebração,  da  inclusão  dos  valores  referentes  aos  serviços  de
terceiro, a súplica recursal sequer merece conhecimento.

A teor do disposto no art. 104 do Código Civil, o negócio jurídico
firmado entre as partes presume-se válido,  sendo passível  de alteração por

3 Art.  6º  São  direitos  básicos  do  consumidor:  V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente
onerosas;
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meio da composição entre as partes ou de declaração de nulidade de suas
cláusulas após apreciação judicial.

No caso, não consta dentre os pedidos exordiais a declaração de
nulidade  da  cláusula  que  previu  a  inclusão  do  pagamento  relacionado  aos
serviços de terceiros na avença, não sendo possível a apreciação da matéria
apenas nesse momento, por se tratar de evidente inovação recursal.

Por  outro  lado,  saliento que  se  existente  abusividade  no  caso
concreto, é devida a revisão contratual. Nesse sentido, determinou o REsp nº
1.061.530/RS4,  com  os  efeitos  do  §  7º  do  artigo  543-C  do  CPC:  […]  “É
admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros  remuneratórios  em  situações
excepcionais,  desde que  caracterizada  a  relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-  art.  51,  §1º,  do  CDC)  fique  cabalmente  demonstrada,  ante  as
peculiaridades do julgamento em concreto.”

O contrato  de  Empréstimo em questão foi  assinado em  07 de
julho de 2009 (fl.  18/19).  O percentual  dos juros remuneratórios previsto no
contrato é de 2,39% ao mês e 32,77% ao ano, enquanto que a taxa média de
mercado apresentada pelo Banco Central para o mesmo período é 26,92% ao
ano5. Portanto, o índice imposto ao consumidor afigura-se como abusivo, uma
vez  que  está  fora  dos  padrões  aplicados  no  país  para  as  operações  da
espécie.

Assim, a limitação da taxa de juros em face da abusividade tem
razão diante da comprovação de que é superior em relação à taxa  média de
mercado, estipulada pelo Banco Central.

No  caso,  inexistem evidências  de  que  a  cobrança  tenha  se
baseado em má-fé,  abuso ou leviandade por parte da instituição financeira,
restando observada apenas a  declaração de ilegalidade a  partir  da  análise
concreta do negócio jurídico, decorrente de falhas no momento da celebração
da avença, em desfavor do consumidor.

Dessa forma, não configurada nos autos a existência de má-fé por
parte da instituição financeira, deve ser feita a devolução na forma simples, em
conformidade  com  a  orientação  jurisprudencial  da  Corte  Superior  e  deste
Tribunal de Justiça6.

4DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.  RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  INCIDENTE  DE  PROCESSO  REPETITIVO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO  DA  MORA.  JUROS  MORATÓRIOS.  INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

5 Disponível  em:<http://www.bcb.gov.br/pt-br/sfn/infopban/txcred/txjuros/Paginas/default.aspx>.  Acesso  em:
28/07/2017.

6TJPB - Acórdão do processo nº 00165068820118152001 - Órgão (4ª Câmara Especializada Cível) -
Relator DES Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, jul. em 14-08-2014.
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Por  tais  considerações,  rejeito  a  preliminar  e DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, julgando parcialmente procedente a pretensão
exordial, para limitar  o índice dos juros remuneratórios  do contrato ao
patamar de 26,92% ao ano.

Os  valores  eventualmente  pagos  deverão  ser  restituídos,  de
forma simples,  a  serem apurados em liquidação de sentença,  acrescido de
juros de 1% ao mês,  a  partir  da citação,  e  correção monetária  pelo  INPC,
desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

Por fim, inverto o ônus da sucumbência aplicados na sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão  a Exmª.  Dr.Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/05
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