
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2012505-10.2014.815.0000.
Origem : 7ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante :HSBC Bank Brasil S/A.
Advogado : Marina Bastos da Porciúncula Benghi.
Apelado : Manoel Jacinto da Costa. 
Advogado : Izaias Marques.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.  AUSÊNCIA DE
PREVISÃO  CONTRATUAL.  ILEGALIDADE.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES. MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA
DE SEGUIMENTO AO RECURSO.

− Revela-se irrefutável a aplicação do Código de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

− Em  que  pese  o  entendimento  desta  relatoria
acerca  da  licitude da capitalização de juros após a
edição da já mencionada Medida Provisória, desde que
tenha previsão contratual, tal não se aplica ao presente
caso,  pois,  conforme  já  concluído,  o  contrato  sob
estudo não prevê sequer os percentuais de juros anuais
e mensais aplicados, faltando, pois, com a imperiosa
clareza, requisito basilar da relação consumerista. 

Vistos.

Cuida-se de Apelação interposta pelo HSBC Bank S/A em face
de sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª  Vara Cível da Capital,  nos
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autos da  Ação Revisional de Contrato, ajuizada contra  Manoel Jacinto da
Costa.

 
Na  peça  inaugural,  o  promovente  afirma ter  pactuado com o

demandado um contrato de Arrendamento Mercantil no valor de R$ 29.000,00
(vinte e nove mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$
725,47 (setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos). 

Aduz que  a  prestação revelou-se  bastante  elevada,  razão pela
qual  ingressou com a presente demanda.  Sustenta,  em síntese,  que os  juros
remuneratórios estão acima do limite legal e que houve a cobrança abusiva de
tarifas. 

Pugnou,  assim,  pela  revisão  do  contrato  a  fim  de  afastar  as
mencionadas abusividades. Pleiteou, ainda, a devolução dos valores pagos, a
título de repetição de indébito. 

Contestação e documentos apresentados (fls. 40/89), arguindo,
preliminarmente, a carência da ação por ausência de interesse processual. No
mérito,  defendeu  o  conhecimento  do  demandante  acerca  do  conteúdo  das
cláusulas  contratuais;  a  inexistência  de  vício  ou  onerosidade  excessiva  no
negócio; a legalidade das tarifas exigidas no contrato, bem como a ausência de
incidência de juros remuneratórios e de capitalização.

Tutela antecipada deferida parcialmente (fls. 90/91). 

Agravo Retido interposto pelo Banco demandado (fls. 92/99).

Contrarrazões ao Agravo (fls. 105/106).

Contrato apresentado pela instituição financeira (fls. 109/112).

Instadas  as  partes  a  especificarem  as  provas  que  ainda
pretendiam  produzir,  apenas  o  promovente  se  pronunciou  pugnando  pelo
julgamento antecipado da lide (fls. 125).  

Sobreveio sentença de improcedência do pedido (fls. 156/163),
entretanto, declarada nula, face ao vício citra petita, tendo os autos retornado
ao Juízo de origem. 

Em  nova  sentença  (fls.  202/208),  foi  o  pleito  julgado
parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Isto posto e do mais que do mais que constam nos
autos,  julgo  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  os
pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 269,
inciso I, do CPC, para:
Declarar  a  nulidade  das  Cláusulas  relativas  às
cobranças  de  juros  capitalizados,  aplicando-se  à
espécie  os juros  na modalidade simples,  devendo o
promovido  ressarcir  ao  autor  eventuais  valores
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remanescentes, os serão apurados em liquidação de
sentença.”

Irresignado,  o  Banco  réu  interpôs  Recurso  de  Apelação  (fls.
210/227),  reivindicando  a  reforma  do  decisum,  alegando,  em  resumo,  a
legalidade da capitalização de juros. 

Contrarrazões às fls. 231/232. 

A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  às  fls.  242/245,
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação meritória. 

É o relatório. 

DECIDO.  

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do recurso e passo ao exame da lide.   

Consoante relatado, cuida-se de ação revisional de contrato que
fora julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade das cláusulas
relativas às cobranças de juros capitalizados, aplicando-se à espécie os juros na
modalidade simples, determinando sua devolução na simples. 

Irresignado,  o  Banco  réu  interpôs  Recurso  de  Apelação
reivindicando a  reforma do  decisum,  alegando,  em resumo,  a  legalidade  da
capitalização de juros. Pugna, ao fim, pela reforma do decisum, para que seja
julgada totalmente improcedente a ação, ou, alternativamente, que a devolução
ocorra de forma simples.

Pois bem.

Cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o  Enunciado  nº  297
Súmula  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  “o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por  conseguinte,  a
relação contratual estabelecida entre as partes se configura típica relação de
consumo. 

Dessa forma, seria possível a revisão de cláusulas de contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

Acerca  da  capitalização  de  juros,  foi  editada  a  Medida
Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), que dispõe:  

“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano. 
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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.” (grifo nosso)

É  de  se  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória, ao menos até que haja o
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.316-1. 

No  caso  em  tela,  o  contrato  de  arrendamento  mercantil  foi
firmado no ano de 2007 (fls.  26/34),  contudo, não possui cláusula expressa
prevendo  a  capitalização  de  juros,  e  sequer  os  juros  mensais  e  os  anuais
aplicados, faltando, pois, com a imperiosa clareza, requisito basilar da relação
consumerista. 

O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp. nº 973827/RS, realizado sob a ótica dos recursos repetitivos, firmou
orientação jurisprudencial no sentido de que "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". O acórdão restou assim
ementado:

"CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO  CONVERTIDA  EM  DEPÓSITO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM
GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS
COMPOSTOS.  DECRETO  22.626/1933  MEDIDA
PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1.  A
capitalização  de  juros  vedada  pelo  Decreto
22.626/1933 (Lei  de Usura)  em intervalo  inferior  a
um ano e  permitida  pela Medida Provisória  2.170-
36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos  serem,  periodicamente,  incorporados  ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados
ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2.  Por  outro  lado,  há  os  conceitos  abstratos,  de
matemática financeira,  de "taxa de juros simples" e
"taxa  de  juros  compostos",  métodos  usados  na
formação  da  taxa  de  juros  contratada,  prévios  ao
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início  do  cumprimento  do  contrato.  A  mera
circunstância  de  estar  pactuada  taxa efetiva  e  taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo  método  composto,  o  que  não  é  proibido  pelo
Decreto 22.626/1933. 3. 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".  4.
Segundo  o  entendimento  pacificado  na  2ª  Seção,  a
comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer  outros  encargos  remuneratórios  ou
moratórios.  5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora  quando  caracterizado  o  estado  de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da  abusividade  das  cláusulas  contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte
e,  nessa extensão,  provido.” (REsp 973827/RS,  Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA
SEÇÃO,  julgado  em  08/08/2012,  DJe  24/09/2012)
(grifei)

Nessa  mesma  esteira,  trago  à  baila  julgado  deste  Egrégio
Tribunal: 

“PROCESSO  CIVIL.  REVISÃO  DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. 

Não é juridicamente impossível pedido de revisão ou
anulação  de  contrato  de  financiamento  se  o  seu
conteúdo  não  observa  os  princípios  do  Código  de
Defesa do Consumidor.  Não é inepta a inicial  que,
instruída com o documento indispensável à análise da
causa, descreve suficientemente o fato a ser discutido
no  processo  e  apresenta  pedido  coerente.  Mérito:
ação  revisional  de  contrato  de  arrendamento
mercantil. Anatocismo procedência parcial. Recurso.
Capitalização mensal  de juros.  Previsão contratual.
Autorização da Medida Provisória nº 1963-17/2000.
Provimento  do  apelo.  A  jurisprudência  do  STJ  é
pacífica  quanto  à  possibilidade  de  capitalização
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mensal de juros na hipótese do contrato bancário ter
sido  celebrado  após  o  dia  31.03.2000,  data  da
entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e desde que
haja  expressa  previsão  contratual.”  (TJPB;  AC
200.2011.024090-6/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho; DJPB 15/07/2013; Pág. 9). (grifo nosso)

Assim, em que pese o entendimento desta relatoria acerca  da
licitude  da  capitalização  de  juros  após  a  edição  da  já  mencionada  Medida
Provisória, desde que tenha previsão contratual, tal não se aplica ao presente
caso, pois, conforme já concluído, o contrato sob estudo não prevê sequer os
percentuais de juros anuais e mensais. 

Tenho, pois, que andou bem o Magistrado de base ao declarar a
ilegalidade  da  cobrança  de  juros  capitalizados,  determinando,  ainda,  a
devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, não merecendo, pois,
retoque o decisum a quo.

Por fim, em meio ao contexto acima delineado, para os casos
como o que ora se analisa, o legislador processual civil,  ao dispor sobre as
normas recursais  no âmbito  dos  Tribunais,  possibilitou a  atribuição  de uma
maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a faculdade de o Relator
do processo negar, de forma monocrática, seguimento a determinados meios de
revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil, condiciona que a negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade
recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o  julgador,  ou  de
Tribunais Superiores. É o que ocorre, conforme já devidamente demonstrado,
na hipótese vertente, devendo-se, pois, aplicar o mencionado dispositivo legal.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, caput,
do  Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  à  Apelação  Cível,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 3 de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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