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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  –
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  –  IRRESIGNAÇÃO  DA
PARTE DEMANDADA – JUROS REMUNERATÓRIOS
FIXADOS  SUPERIORES  A  12%  AO  ANO  –
PACTUAÇÃO  EXPRESSA  -  INEXISTÊNCIA  DE
ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 382
DO  STJ   –   TARIFA DE  AVALIAÇÃO  DE  BENS  -,
GRAVAME  ELETRÔNICO  –  COBRANÇA  –
ILEGALIDADE  –  TRANSFERÊNCIA DO  CUSTO  DA
OPERAÇÃO  PARA  O  CONSUMIDOR  –
IMPOSSIBILIDADE  -   PRECEDENTES  DO  STJ   –
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  ART.  557,  §1º-A,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  – PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

– A teor da Súmula nº 382 do STJ, a cobrança de juros
remuneratórios  superiores  a  doze por  cento ao ano,
por  si  só,  não  configura  abusividade  quando
expressamente  contratada,  como  é  a  hipótese  dos
autos.

-  Embora  contratualmente  previstos,  a  cobrança  de
Tarifas denominadas de SERVIÇOS DE TERCEIROS
ou outras denominações é  abusiva na medida em que
transfere para o consumidor custo de serviços ínsitos à
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operação  bancária  que  não  representam
contraprestação dos serviços contratados.

-  “Art.  557.  omissis  §  1o-A Se  a  decisão  recorrida
estiver  em manifesto  confronto  com súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar
provimento ao recurso.”

VISTOS,

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela  Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A  em face da sentença (fls. 149/154) que
julgou procedente em parte a Ação de revisão de contrato c/c Repetição de
Indébito, demanda movida pelo  Job Cândido da Silva,  para reconhecer a
legalidade da cobrança de juros remuneratórios além do percentual de 12% ao
ano, limintando-a, entretanto, à taxa média de mercado; declarar a legalidade
da capitalização de juros, em virtude da expressa previsão contratual, condenar
o promovido a restituir ao promovente os valores por este pago a título de tarifa
de avaliação de bem (R$ 199,00) e de registro/gravame (R$ 37,82), de forma
simples, [...].

Em  suas  razões,  a  recorrente  sustentou  a  legalidade  das
cláusulas contratuais firmadas, alegou que não houve qualquer abusividade ou
ilegalidade a ser reconhecida, além de que não agiu de má-fé, razão porque
pugnou  pela  reforma  da  sentença  recorrida  com  a  total  improcedência  do
pedido (fls. 160/201).

Contrarrazões  apresentadas  pugnando  pela  manutenção  da
sentença recorrida (fls. 207/209).

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 214/216).

É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade recursal
(intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o recurso.

Observa-se,  no  presente  caso,  que  a  sentença  impugnada
reconheceu a ilegalidade dos juros pactuados,  bem assim da cobrança das
tarifas denominadas: avaliação de bem e registro de gravame eletrônico. De
modo que, determinou sua restituição na forma simples. Delimitada a questão,
passo ao exame da matéria.

Com efeito,  a  pacífica  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça perfilha no sentido de ser  legal  a  cobrança de juros remuneratórios
superior  a  12% ao ano,  desde que seja  expressamente  pactuada como foi

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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justamente na hipótese dos autos. Este é o dispõe a Súmula nº 382 do STJ, in
verbis:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.

Nesse norte,  é lícita a cobrança de taxas de juros superiores a
12% ao ano, desde que não caracterizada a abusividade, de forma a colocar o
consumidor em desvantagem exagerada., desde que expressamente pactuada,
bastando, para tanto, que a simples exposição numérica da taxa de juros anual
seja superior ao duodécuplo da mensal.

Nesse sentido, cito os recentes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.

1. A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo
da  taxa  mensal,  previstas  numericamente  no  contrato,  é
suficiente  para  caracterizar  a  expressa  contratação  de
capitalização. (...)

(AgRg no AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL.  ADMISSIBILIDADE.  BANCÁRIO.
CONTRATO  FIRMADO  APÓS  A  MP  Nº  1.963-17/2000.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO CONTRATADA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.  ACÓRDÃO  FUNDADO  EM  REEXAME  DO
CONTRATO E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5
E 7/STJ.

1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um
ano  é  admitida  nos  contratos  bancários  firmados  após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-
17,  desde que pactuada de forma clara e expressa,  assim
considerada  quando  prevista  a  taxa  de  juros  anual  em
percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg  no  AREsp  74.052/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL.  AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
POSSIBILIDADE.

1.  A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
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a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

(...)

(AgRg no AREsp 40.562/PR,  Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  20/06/2013)
[destaques de agora]

In  casu,  percebe-se  que  as  partes  firmaram contrato  de
financiamento de veículo em julho de 2010, onde foram pactuadas as taxas
de  juros  mensais  em  1,61% e  anuais  em  21,44  (fls.24/27),  pelo  que  nos
termos da jurisprudência acima resta expressa a pactuação e, por conseguinte,
legal a sua cobrança. 

De  mais  disso,  o  autor  não  comprovou  que  a  taxa  de  juros
cobrada pelo recorrente no financiamento objeto da controvérsia foi superior à
média cobrada pelo mercado. 

Com efeito, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso
Repetitivo  a  respeito  do  tema  (REsp  1.061.530/RS,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  SEGUNDA  SEÇAO,  julgado  em  22/10/2008,  DJe  10/03/2009)
procurou  estabelecer  os  parâmetros  que  devem  nortear  o  julgamento  da
matéria, assim dispondo o voto da E. Relatora sobre a questão, in verbis : 

[...].  Assim,  dentro  do  universo  regulatório  atual,  a  taxa
média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de
um juízo sobre abusividade. 

Como  média,  não  se  pode  exigir  que  todos  os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser  um valor  fixo.  Há,  portanto,  que  se  admitir  uma
faixa razoável para a variação dos juros. 

A jurisprudência,  conforme  registrado  anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez
e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003),  ao dobro  (Resp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria,  DJe de 20.06.2008)  ou  ao triplo (REsp
971.853/RS,  Quarta  Turma,  Min.  Pádua  Ribeiro,  DJ  de
24.09.2007) da média. [...] (grifei).

De fato, a jurisprudência pátria já assentou o entendimento de
que  para  os  contratos  bancários  a  taxa  média  de  mercado  é  o  parâmetro
adequado  à  averiguação  da  ocorrência  de  desvantagem  excessiva  ao
consumidor (neste sentido o AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado  em  21/09/2010),  mesmo  porque  os  juros
pactuados encontram-se dentro da média de mercado fixado pelo BACEN, que,
para agosto de 2008 (data da formalização do contrato), estabeleceu a taxa de
33,34% ao ano para aquisição de veículos.

No caso concreto não há excesso de cobrança visto que os juros
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remuneratórios pactuados não discrepam da taxa média de mercado para as
espécies  contratuais  em  questão,  posição  uniformizada  pelos  Tribunais
Superiores:  Súmulas  296  e  3823 do  STJ  e  Súmulas  596  e  648 do  STF,  e
também em recurso repetitivo julgado com base no artigo 543-C do CPC:

DIREITO 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.(...)

I  -  JULGAMENTO  DAS  QUESTÕES  IDÊNTICAS  QUE
CARACTERIZAM  A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO  1  -
JUROS  REMUNERATÓRIOS a)  As  instituições
financeiras  não  se  sujeitam  à  limitação  dos  juros
remuneratórios  estipulada  na  Lei  de  Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

São  inaplicáveis  aos  juros  remuneratórios  dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;

d)  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  às  peculiaridades  do
julgamento em concreto.

(…)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). (Grifei). 

RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
NÃO  LIMITAÇÃO.  Afasta-se  a  limitação  dos  juros
remuneratórios à taxa média de mercado quando não
comprovado,  no caso concreto,  que discrepantes em
relação à  taxa  de  mercado,  após  vencida  a  obrigação.
Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 1095581
SC  2008/0196058-7,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,
Data de Julgamento: 17/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 31/03/2011) (negritei).

3 Súmula 382 do STJ: estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.
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A limitação da  taxa  de  juros  remuneratórios  à  taxa  média  de
mercado  só  é  possível  mediante  a  comprovação  da  divergência  dos  juros
praticados no caso,  cabendo ao autor/Apelado produzir  prova neste sentido
através dos meios legais a ele facultados, do que não se desincumbiu (REsp
407097/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado
em 12/03/2003, DJ 29/09/2003).

DAS  TARIFAS  DENOMINADAS  DE  AVALIAÇÃO  DE  BEM  E
GRAVAME ELETRÔNICO.

Há muito  pacificou-se  na  jurisprudência  pátria,  sobretudo  nos
Tribunais Superiores, que é ilegal e abusiva a transferência para o consumidor
de  custos  de  serviços  ínsitos  à  operação  bancária,  sem  a  devida
contraprestação,  cujo  ônus  deve  ser  suportado  exclusivamente  pelas
instituições financeiras em decorrência dos riscos da sua atividade econômica.
Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO
DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO  NOVO  -  APRESENTAÇÃO  DE  VÍCIOS  DE
QUALIDADE  -  SUCESSIVOS  RETORNOS  À  REDE  DE
CONCESSIONÁRIAS  PARA  REPARO  DA  MESMA
IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS (ART. 18,  §1º,  DO CDC) -  ACOLHIMENTO DO PEDIDO
PELA  SENTENÇA  A  QUO  -  REFORMA  DO  DECISUM  EM
SEGUNDO  GRAU,  POR  REPUTAR  RENOVADO  O  LAPSO
ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO
BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

(...)

5.  O  prazo  de  30  dias  constante  do  art.  18,  §  1º,  do  CDC,
consoante o princípio da proteção integral (art. 6º, VI), deve ser
contabilizado  de  forma  a  impedir  o  prolongamento  do  injusto
transtorno  causado  ao  consumidor,  na  medida  em  que  é
terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de
produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica.

6. Recurso especial provido.

(STJ; REsp 1297690/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe 06/08/2013)

Direito do consumidor. Recurso especial. Ação de conhecimento
sob o rito ordinário. Cessão de crédito com anuência do devedor.
Prestações indexadas em moeda estrangeira (dólar americano).
Crise  cambial  de  janeiro  de  1999.  Onerosidade  excessiva.
Caracterização.  Boa-fé  objetiva  do  consumidor  e  direito  de
informação.

(...)

-  É ilegal a transferência de risco da atividade financeira ao
consumidor, ainda mais quando não observado o seu direito
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à informação.

(STJ;  REsp  417.927/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJ 01/07/2002, p. 339)

Dessa  maneira,  embora  in  casu as  tarifas  tenham  sido
expressamente  pactuadas,  a  incidência  destas  é  ilegal  na  medida  em que
evidencia vantagem exagerada do banco apelante, cujo intuito foi acobertar as
despesas de financiamento inerentes à operação de crédito. Assim sendo, são
nulas as tarifas nos termos do art. 51, incisos IV e XII, do Código de Defesa do
Consumidor, in verbis:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(…)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que  coloquem  o  consumidor  em  desvantagem  exagerada,  ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

XII  -  obriguem  o  consumidor  a  ressarcir  os  custos  de
cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja
conferido contra o fornecedor; [em negrito]

Logo, restam indevidas as cobranças das tarifas de avaliação de bem
e inserção de gravame eletrônico.

DISPOSITIVO

Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  §1º-A,  do  CPC, DOU
PROVIMENTO  PARCIAL  MONOCRÁTICO  AO  RECURSO  interposto  pela
instituição financeira demandada,  para declarar  a legalidade da cobrança
dos  juros  remuneratórios  pactuados  em patamar  superior  a  12% (doze  por
cento) ao ano,  afastando-a da condenação, ao passo que fica redimensionada a
verba honorária, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos
termos do art. 21 do CPC,  observando-se quanto ao autor o disposto nos arts.
11 , § 2º e 124  , ambos da Lei Federal nº 1.060 /50.

P.I.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                               RELATOR

4 Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa
fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.
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