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APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RELAÇÃO
DE  CONSUMO/NEGÓCIO  JURÍDICO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM
SEDE  DE  CONTRARRAZÕES.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
RAZÕES  DO  RECURSO  QUE  ENFRENTAM  OS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PARTE  CONHECIDA  DO  RECLAMO.
CUSTO  EFETIVO  TOTAL.  CONTRATO
APRESENTADO. CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS.
PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  ADMISSIBILIDADE.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  NÃO  CABIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  COBRANÇA  INDEVIDA.
DESPROVIMENTO.
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-  Não  se  acolhe  a  preliminar  de  ausência  de
pressuposto  recursal,  por  violação  ao  princípio  da
dialeticidade, quando a parte recorrente enfrenta os
fundamentos da sentença.

-  Encontrando-se  expressamente  delimitadas  no
contratos firmados entre as partes, as taxas do custo
efetivo total mensal e anual, não há que se falar em
nulidade  das  cláusulas,  tampouco  em  afastamento
da capitalização de juros. 

-  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  nos  instrumentos
contratuais em debate.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover o
apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 281/290, interposta por
Severino da Costa Vieira, em combate a decisão de fls. 274/279, proferida pela Juíza
de Direito da 2ª Vara da Comarca de Esperança, nos autos da  Ação Anulatória de
Relação  de  Consumo/Negócio  Jurídico  c/c  Indenização  por  Danos  Materiais  e
Morais e Repetição em Dobro do Indébito, ajuizada contra o  Banco do Bradesco
S/A e Banco Mercantil do Brasil S/A, nestes termos: 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código
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de  Processo  Civil  de  2015,  JULGO
IMPROCEDENTE a pretensão inicial, condenando o
(a) Promovente ao pagamento das custas e despesas
processuais,  além  da  verba  honorária  advocatícia,
que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a
natureza e importância da causa e o tempo e trabalho
exigido  do  advogado  do  réu  (art.  85  do  CPC/15),
observada a inexigibilidade prevista no artigo 98, §3º,
do referido diploma processual. 

Em suas razões,  postula o  recorrente a reforma da
sentença,  requerendo  seja  dado  baixa  no  segredo  de  justiça,  para,  em  seguida,
ponderar  sobre  a  justiça  gratuita  e  os  benefícios  decorrentes  da  concessão.  Por
conseguinte,  discorre  acerca  do erro  in  procedendo e  erro  judicando,  a  fim  de,
sustentando  a  aplicação  da  codificação  consumerista  na  espécie,  argumentar  a
despeito  da  anterioridade da  informação ao  consumidor  acerca  do  Custo  Efetivo
Total e seu destaque,  da necessidade do dever de informação e da invalidade do
negócio jurídico, em virtude do ônus excessivamente atribuído a uma das partes. 

Contrarrazões  do  Banco  do  Bradesco  S/A,  fls.
313/323,  suscitando  preliminarmente  a  ausência  de  dialeticidade  do  recurso
interposto.  No  mérito,  sustenta  o  prévio  conhecimento  e  anuência  das  cláusulas
contratuais  pelo  demandante,  assim  como,  a  ausência  de  comprovação  de
hipossuficiência para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

O  Banco Mercantil  do Brasil S/A,  fls.  327/337, por
seu turno, sustenta a necessidade de manutenção da sentença, lançando mão, para
tanto, dos seguintes argumentos: licitude dos contratos e dos descontos realizados,
haja vista a ausência de deduções indevidas; da não incidência do art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, com a inexistência de pagamento de
valor indevido, dando ensejo a impossibilidade de restituição; inexistência do fato
ensejador à reparação de danos morais; na hipótese de uma eventual indenização, o
valor arbitrado deverá considerar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
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em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Severino  da  Costa  Vieira  tenciona a  reforma  da
sentença de fls.  274/279,  que julgou o improcedente o pedido exordial em que se
alegara  desconhecimento  do  Custo  Efetivo  Total,  sem  ter  acesso  aos  respectivos
instrumentos contratuais entabulados entre os litigantes, a saber: a Cédula de Crédito
Bancário com Crédito Consignado nº 10218193-4, firmado com o Banco Mercantil do
Brasil S/A, fls. 204/211, e a Cédula de Crédito Bancário de empréstimo pessoal com
taxa ajustado com o Banco Bradesco S/A, fls. 240/253. 

Avançando, cumpre analisar a prefacial de ausência
de requisito  de admissibilidade recursal aventada pelo  Banco Bradesco S/A,  na
qual, de logo, vislumbro não merecer guarida, pois não houve ofensa ao princípio da
dialeticidade,  haja  vista  as  razões  recursais  do  autor  terem  enfrentando  os
fundamentos da sentença, na parte em que lhe foi desfavorável, qual seja, acesso às
informações pertinentes ao Custo Efetivo Total, dos contratos acima discriminados. 

Sem  maiores  delongas,  rejeito  a  preliminar  de
ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.

Compulsando  a  peça  de  inconformismo,  denota-se
que o recorrente inaugura sua postulação, requerendo “seja dado baixa ao segredo
de justiça”, malgrado a matéria submetida a apreciação não se amolda a previsão do
art. 189, do Código de Processo Civil.

De  outra  sorte,  desnecessário  me  estender  nos
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requisitos  para  concessão  da  justiça  gratuita  que  sustenta  fazer  jus,  pois  a
sentenciante já atentou para a situação, suspendo a inexigibilidade da condenação
dos  ônus  sucumbenciais,  por  imperativo  legal  disposto  no  art.  98,  §3º,  do
mencionado Codex, cuja transcrição não se dispensa: 

Art.  98.  A pessoa natural  ou jurídica,  brasileira  ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as  custas,  as  despesas  processuais  e  os  honorários
advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. 
(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva
de exigibilidade e somente poderão ser  executadas
se,  nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado  da  decisão  que  as  certificou,  o  credor
demonstrar  que  deixou  de  existir  a  situação  de
insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade,  extinguindo-se,  passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário. 

Em complemento, registra que, de modo evasivo, o
insurgente  alega  existência  de  erro  in  procedendo,  sem carrear,  no  âmago  de  sua
irresignação,  a  falha  processual  praticada.  Outrossim,  conforme  doravante
observaremos, não incorreu a julgadora em erro in judicando.

Prosseguindo,  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:

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

Entretanto, a aplicação da codificação em referência
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não induz em pertinência de sua tese, devendo ser refutados os argumentos acerca
da anterioridade da informação ao consumidor acerca do Custo Efetivo Total e seu
destaque, a necessidade do dever de informação e a invalidade do negócio jurídico,
em virtude do ônus excessivamente atribuído a uma das partes.

Digo isso porque, ao observar os contratos firmados
pelo recorrente com o Banco Mercantil do Brasil S/A e com o  Banco do Bradesco
S/A,  verifico  que  as  taxas  do  custo  efetivo  total  mensal  e  anual  encontram-se
numericamente  delineadas,  levando-se  à  conclusão  de  ter  a  parte  autora  anuído
àquele valor,  independentemente de ter  ficado com as cópias  dos  ajustes  em seu
poder.

Ao  examinar  o  contrato  do  primeiro  promovido  –
Banco Mercantil do Brasil S/A-,  fl. 204, observa-se que a taxa do custo efetivo total
anual, no patamar de 31.37%, é superior a 12 (doze) vezes o valor da taxa mensal, na
ordem  de  2.30%,  concluindo-se  pela  incidência  da  capitalização  dos  juros  na
pactuação entre as partes.

De igual modo, o ajuste entabulado com o segundo
demandado – Banco do Bradesco S/A-,  fl. 240, há semelhante pactuação, haja vista
que a taxa efetiva de juros é de 2.14%, e a anual em 28.92%. 

Destarte, não há que se falar em desconhecimento do
custo efetivo da contratação, quando o recorrente, anuiu deliberadamente aos termos
dos ajustes.

À guisa de esclarecimento, reitero a fundamentação
exarada na sentença,  no que diz respeito a expressa previsão das taxas cobradas,
culminando, obviamente, com o custo efetivo total dos contratos em discussão, fls.
275/276:  

Sem maiores delongas, o (s) contrato (s) apresentado
pelo(s) banco(s) demandado(s) prevê(m) de maneira
expressa  a  taxa  de  juros  contratada  e  o  respectivo
CET,  pelo  que  se  infere  que  não  há  nenhuma
nulidade nesses contratos por vício de informação.
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Ademais,  ainda  que  não  tenham  seguidas  à  risca
todas as determinações do BACEN na elaboração da
devida  planilha  com  o  CET  de  operações,  a
pretensão de ver declarados nulos tais contratos sem
a  demonstração  efetiva  de  prejuízo  ou  de  que  a
contratação  não  teria  lugar  com  o  referido
detalhamento é deveras impertinente.  Afinal, nosso
ordenamento  é  assaz  em proclamar  a  ausência  de
nulidade na falta de prejuízo.
Pelos documentos apresentados, é ´possível se inferir
que  houve  a  informação  sobre  as  taxas  de  juros
pactuada, o CET anual, o valor mensal das parcelas e
o total de empréstimo – de sorte que a informação
prestada atendeu aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor,  sendo completamente descabida a
pretensão de anulação do contrato, em homenagem
ao princípio da conservação do negócio jurídico. 

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  custo  efetivo  total  mensal  e  anual,  cabível  a
incidência da capitalização.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria:

ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  JUROS
CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMISSIBILIDADE.
Conforme  orientação  do  STJ,  não  se  aplicam  os
artigos  591 e  406  do  Código  Civil às  instituições
financeiras;  tampouco  tais  entidades  se  sujeitam  à
limitação de juros estipulados na Lei de Usura (Dec.
22.626/33;  Súmula nº  596 do STF) Capitalização de
juros  expressamente  pactuada,  conforme  contrato
apresentado. Empréstimo  com  prestações  fixas  em
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que  a  capitalização  foi  contratada,  pois  o  custo
efetivo total anual é maior que o duodécuplo da taxa
de  mensal Alegação  de  juros  abusivos  que  não
merece acolhimento. Sentença mantida. Recurso de
apelação  autor  não  provido.(TJSP;  APL  0003815-
96.2010.8.26.0311;  Ac.  7824539;  Junqueirópolis;
Décima Primeira Câmara Extraordinária  de Direito
Privado;  Rel.  Des.  Leonel  Costa;  Julg.  20/08/2014;
DJESP 10/09/2014) – destaquei.

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,  REJEITAR  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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