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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL
DE  JUROS.  TAXAS  MENSAL  E  ANUAL
EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS.  LEGALIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO
LIMITE  DE  12%  ÀS  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.
FIXAÇÃO NO PATAMAR DA MÉDIA PRATICADA NO
MERCADO. DESPROVIMENTO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior  a  um  ano  em  contratos  celebrados  após
31.3.2000,  data  da publicação da Medida Provisória  n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que pactuada de forma expressa e clara.

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.
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Os  juros  remuneratórios  nos  contratos  bancários  não
estão  limitados  a  12%  ao  ano  e,  somente  devem  ser
reduzidos judicialmente,  se fixados em patamar muito
elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de
modo  a  colocar  o  consumidor  em  desvantagem
exagerada.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por  Everaldo Souza da
Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da
Capital  nos  autos  da  Ação  Revisional  de  Contrato  c/c  Pedido  de  Tutela
Antecipada ajuizada em face do Banco Finasa S/A.

 
O  Juízo  a  quo julgou  improcedentes  os  pedidos,  por

entender que:  1) inexiste limitação aos juros remuneratórios, por força da
súmula  382  do  STJ,  e  a  teor  da  alteração  promovida  pela  Emenda
Constitucional n° 40. O magistrado observou que os juros foram avençados
em  percentual  menor  que  a  média  praticada  pelo  mercado  no  período
correspondente;  2) Admite-se  a  capitalização  mensal  dos  juros  quando
expressamente pactuada e desde que o contrato tenha sido firmado após a
vigência da Medida Provisória n° 1963-17,  de 31 de março de 2000;  3) a
exigência da TAC e TEC ao autor foi legítima, já que o contrato foi celebrado
antes do dia 30/04/2008. Por fim, condenou o demandante ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15%,
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com fulcro no §2º do art. 85 do CPC, restando suspensa a exigibilidade, por
força da gratuidade deferida.

Em  suas  razões,  fls.  122/124,  o  apelante  pugna  pela
declaração da ilegalidade dos juros cobrados pela instituição financeira e
respectiva capitalização.

Alega que “a cobrança de juros acima do permitido por Lei é
ilícita, não justificando a conduta da ré, mesmo diante de um contrato de CDC”.

Sustenta  que  “é  posicionamento  MAJORITÁRIO  que  a
abusividade  dos  juros  contratados  com  as  instituições  financeiras  deve  ser
observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo
Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.
297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em
desfavor  dos  consumidores  (artigos  39,  inciso  V,  e  51,  inciso  IV).  Uma  vez
constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial”.

Pede o provimento do recurso, para que seja reformada
a sentença.

Não  houve  apresentação  de  contrarrazões,  conforme
certidão de fl. 125v.

Cota  ministerial  sem  manifestação  de  mérito,  fls.
131/133.

É o relatório.

V O T O

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz Convocado
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Devolve o apelante, em suas razões recursais, apenas as
questões relacionadas à legitimidade da capitalização mensal e da limitação
da  taxa  de  juros  remuneratórios  no  patamar  de  12%  ou  em  percentual
condizente com a taxa média do mercado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que  nas  operações  realizadas  pelas  instituições  financeiras  permite-se  a
capitalização dos juros na periodicidade mensal quando pactuada, desde
que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000,
reeditada pela Medida Provisória 2.170-36/2001:

Art. 5º: Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano.

Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando solicitado pelo
devedor, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo
devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil  entendimento  e
compreensão,  o  valor  principal  da  dívida,  seus  encargos  e
despesas  contratuais,  a  parcela  de  juros  e  os  critérios  de  sua
incidência,  a  parcela  correspondente  a  multas  e  demais
penalidades contratuais.

Acerca deste posicionamento, é firme a jurisprudência
do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça Vejamos:

Súmula  539-STJ:  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 1.963- 17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada.

APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
IRRESIGNAÇÕES.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297,  DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO  CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.
PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  ADMISSIBILIDADE.  TARIFA  DE
ABERTURA DE CRÉDITO E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  EXPRESSA  NO  INSTRUMENTO
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CONTRATUAL.  INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. COBRANÇA
DO  IOF.  IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS
DILUÍDO  NAS  PRESTAÇÕES  DO  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  LEGALIDADE.  PRECEDENTE  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  COBRANÇA  CUMULADA  COM  OUTROS
ENCARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  COBRANÇA  ILEGAL.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA
SIMPLES.  IMPOSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO.
ART.  42,  PARÁGRAFO ÚNICO,  DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.  MÁ-FÉ  NÃO  CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Desprovimento doS APELOS.
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. Não  há que se  falar  em
ilegalidade de cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa
de Emissão de  Carnê,  se  não consta  no ajuste  firmado entre  as
partes,  previsão expressa  dos  referidos encargos,  e  nem a parte
promovente  demonstrou  eventual  cobrança.  Em  decisão  no
Recurso Especial nº 1251331, publicada em 24/10/2013, o Superior
Tribunal de Justiça atestou que “podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF)  por  meio  de  financiamento  acessório  ao  mútuo principal,
sujeitando-o  aos  mesmos  encargos  contratuais”.  “É  admitida  a
cobrança  da  comissão  de  permanência  no  período  da
inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde
que (I) pactuada, (II) cobrada de forma exclusiva. Ou seja, não
cumulada  com  outros  encargos  moratórios,  remuneratórios  ou
correção monetária. E (III) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência
do contrato; juros de mora; e multa contratual. ” (STJ. AgRg no
AREsp  267858/RS,  Min.  Sidnei  Beneti,  terceira  turma,  Data  do
Julgamento  23/04/2013,  Data  da  Publicação  07/05/2013).  Não
demonstrada,  através  do  conjunto  probatório,  a  má-fé  da
instituição financeira,  impõe-se a devolução dos valores pagos a
maior,  de  forma  simples.  (TJPB;  APL  0000019-73.2012.815.0751;

________________________________________________________________________________________________
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038290-92.2009.815.2001 5



Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 13/02/2017; Pág. 10)

Analisando  detidamente  as  cláusulas  contratuais,
verifico que a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada,
conforme  demonstrado  no  contrato  celebrado  entre  as  partes,  por  se
encontrarem expostas as taxas de juros anual e mensal, fl. 108.

A exposição numérica entre as taxas é dotada de clareza
e precisão para aferir a periodicidade da capitalização dos juros, pois a taxa
anual  (13%)  é  superior  ao  duodécuplo  da  mensal  (1,02%).  Este  é  o
entendimento  do  STJ,  em  recente  julgado,  segundo  o  rito  dos  recursos
repetitivos, firmado pela 2ª Seção, para os efeitos do art. 543-C do CPC.

In verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXAS  MENSAL  E  ANUAL
EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS.  LEGALIDADE.  1.  No
julgamento do Recurso Especial  973.827,  julgado segundo o rito
dos  recursos  repetitivos,  foram  firmadas,  pela  2ª  Seção,  as
seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos  celebrados  após  31.3.2000,  data  da  publicação  da
Medida  Provisória  n.  1.963-17/2000  (em  vigor  como MP  2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada. " - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. 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".  2.
Hipótese  em  que  foram  expressamente  pactuadas  as  taxas  de
juros mensal e anual,  cuja observância,  não havendo prova de
abusividade, é de rigor. 3. Agravo regimental provido. (STJ; AgRg-
Ag-REsp 94.486; Proc. 2011/0297351-9; SC; Quarta Turma; Relª Min.
Isabel Gallotti; Julg. 16/08/2012; DJE 22/08/2012).  

A expressividade está retratada pela operação em que a
taxa  anual  contratada,  que  foi  de  13%,  é  superior  a  doze  vezes  a  taxa
mensal, que foi de 1,02%, fl. 108, descaracterizando a abusividade alegada e,
por consequência, não há quantias a serem restituídas.

Conforme entendimento também firmado pelo STJ,  os
juros remuneratórios nos contratos bancários não estão limitados a 12% ao
ano e, somente devem ser reduzidos judicialmente, se fixados em patamar
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muito  elevado,  acima  da  taxa  média  praticada  no  mercado,  de  modo  a
colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Caso contrário, deve ser
mantido no percentual livremente pactuado entre as partes, em respeito ao
princípio pacta sunt servanda.

No  caso  em  tela,  devem  ser  mantidos  os  juros  no
percentual avençado pelas partes, pois, de acordo com o contrato, os juros
remuneratórios  foram  ajustados  em  13%  a.a,  e  são  inferiores  à  média
praticada à época da celebração contratual, que era de 28,76% a.a, segundo o
site do BCB – Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gv.br/?txcredmes).

A respeito, observe-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  OFENSA  AOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS.  ABUSIVIDADE.  AUSÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  PACTUAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO  DA  MORA.  ENCARGOS  DA
NORMALIDADE.  REGULARIDADE.  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  INSCRIÇÃO.  POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.  VERBETE N.  83
DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram
dirimidas,  pelo  Tribunal  de  origem,  de  forma  suficientemente
ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido
pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. A jurisprudência desta
Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite
de 12% ao ano não configura abusividade,  devendo,  para  seu
reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento
foi  consolidado  com  a  edição  da  Súmula  382  do  STJ.  3.  A
capitalização  mensal  de  juros  é  legal  em  contratos  bancários
celebrados  posteriormente  à  edição  da  MP  1.963-17/2000,  de
31.3.2000, em vigência atual como MP 2.170-36/2001, e desde que
expressamente  pactuada,  como  é  o  caso  dos  autos.  4.  "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. 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" (Segunda  Seção,  REsp  973.827/RS,  Rel.  p/
acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  DJe  de  24.9.2012).  5.  "O
reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da
normalidade  contratual  (juros  remuneratórios  e  capitalização)
implica a caracterização da mora". (AgInt no AREsp n. 731.651/RS,
Rel.  Ministro  Raul  Araújo,  Quarta  Turma,  DJe  1/8/2017)  6.
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Caracterizada a mora, se admite a inscrição dos dados do suposto
devedor  em cadastro  de  inadimplentes.  Precedentes.  7.  A Corte
estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 8. Agravo
interno  a  que  se  nega  provimento.  (STJ  -  AgInt  no  AREsp
1091431/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) Destaquei

Inexistindo incongruência com a ordem jurídica vigente
as cláusulas contratuais pertinentes à capitalização mensal e à extensão dos
juros  efetivamente  exigidos  do  apelante,  impõe-se  o  desprovimento  da
pretensão recursal formulada no apelo.

Em  face  do  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de abril de
2018, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Participaram do
julgamento o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado
para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - relatora), o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida,  juiz  convocado para substituir  o Des.  Marcos Cavalcanti  de
Albuquerque. 

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 09 de abril  de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
                       Juiz Convocado
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