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APELAÇÃO.  AÇÃO DE REVISÃO E ANULAÇÃO
DE CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  ILÍCITAS,  COM
PEDIDO  LIMINAR  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO.  PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.
SUBLEVAÇÃO. AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO
OBJETIVA E JURÍDICA DAS RAZÕES POSTAS NA
DECISÃO  OBJURGADA.  DISSONÂNCIA  DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.  PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA  PELA
RECORRENTE  EM  SEDE  RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART.
514,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E
CELERIDADE  PROCESSUAIS.  SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO.

- Não enfrentando as razões observadas na decisão
recorrida, padece o recurso de regularidade formal,
um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade
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recursal,  por  inobservância  ao  princípio  da
dialeticidade.

-  Não  se  conhece  do  recurso  apelatório  que  não
aponta  as  razões  de  fato  e  de  direito  pelas  quais
entende  a  apelante  deva  ser  reformada  a  decisão
hostilizada, violando, assim, o disposto no art. 514, II,
do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO.  AÇÃO DE REVISÃO E ANULAÇÃO
DE CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  ILÍCITAS,  COM
PEDIDO  LIMINAR  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO.  PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.
SUBLEVAÇÃO. SEGURO  DE  PROTEÇÃO
FINANCEIRA. CABIMENTO.  ANUÊNCIA  DO
CONTRATADO.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
APELO.

- O ajuste referente à cobrança de seguro de proteção
financeira é opcional para o contratante, razão pela
qual havendo anuência à cobertura securitária, resta
legítima sua exigência.

Vistos.

Maria  de  Fátima  Cabral  Nunes  ajuizou Ação  de
Revisão e Anulação de Cláusulas Contratuais Ilícitas com pedido de liminar de
consignação em pagamento, em face do Banco Itaucard S/A, alegando abusividade
das cláusulas contratuais e lucros exacerbados da instituição financeira, no contrato
de  financiamento  celebrado  com  o  promovido,  fls.  40/42,  para  aquisição  de  um
automóvel, em 60 (sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 434,82 (quatrocentos
e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Devidamente citado,  o  Banco Itaucard S/A ofertou
contestação, fls. 50/69, na qual refutou os termos da exordial, postulando, por fim,
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pela total improcedência dos pedidos.

O Magistrado  a quo julgou procedente, em parte, o
pedido, consignando os seguintes termos, fls. 75/89:

Concluindo  a  decisão,  diante  das  razões  acima
expostas,  julgo  parcialmente  procedente  o  pedido,
com  resolução  de  mérito  (CPC,  art.  269,  I),
determinando  que  a  parte  promovida  proceda  a
devolução  à  parte  demandante,  na  forma
simplificada, dos valores cobrados a título de seguro
de  proteção  financeira,  tal  como  explicitado  no
tópico correspondente.
Ressalte-se que todos os valores a serem restituídos à
parte autora deverão ser corrigidos monetariamente
pelo  INPC  a  partir  da  data  do  evento  danoso
(Súmula 43 do STJ), e com juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, incidentes a partir da citação (art.
405 do Código Civil), tudo a ser apurado em sede de
liquidação de sentença.
Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que
deverão ser reciprocamente suportados na proporção
de 50% (cinquenta por cento) pela parte promovida e
50%  (cinquenta  por  cento)  pela  parte  autora,  cuja
cobrança  a  este  ficará  suspensa  em  face  da
gratuidade processual concedida, nos termos do art.
12 da Lei nº 1.060/1950.
 
Inconformadas com o teor do édito judicial, as partes

litigantes manejaram APELAÇÕES, fls. 91/97 e fls. 98/103.

Nas  suas  razões,  fls.  91/97,  a  autora  argumenta  a
necessidade  de  condenação  em  dobro  das  tarifas  cobradas  e  dos  serviços  não
autorizados  pela  parte.  Sustenta  a  proibição  de  capitalização  de  juros  e  juros
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moratórios,  bem como fixação de  juros  conforme ao estabelecido no instrumento
contratual. Por fim, alega a ausência de condenação da promovida em honorários
sucumbenciais, em dano material e dano moral.

A instituição financeira, por sua vez, aduziu, em suas
razões, a prevalência do pacta sunt servanda e do princípio da segurança jurídica, bem
como a obediência para a regularização das tarifas cobradas, quais sejam, previsão na
regulação bancária,  correspondência  a  serviços  efetivamente  prestados  e  previsão
expressa no contrato.  Por fim,  assevera que a  contratação do seguro de proteção
financeira foi efetuada voluntariamente e não constitui venda casada.

Contrarrazões não ofertadas pelas partes, consoante
certidão de fl. 125.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o  não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame das insurgências recursais,  iniciando pela apelação interposta por
Maria de Fátima Cabral Nunes.

Ab initio,  impende consignar que,  dentre os vários
princípios a regular a sistemática processual dos recursos cíveis, o da dialeticidade
apresenta-se como um dos mais relevantes, porquanto se traduz na necessidade de a
parte insatisfeita com o provimento judicial apresentar a sua irresignação através de
um raciocínio lógico e  conexo aos motivos elencados no decisório combatido,  de
modo a  possibilitar  à  instância  recursal  o  conhecimento  pleno  das  fronteiras  do
descontentamento.

No mesmo sentido, orienta Nelson Nery Júnior:
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Princípio  da  dialeticidade.  De  acordo  com  este
princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por  meio  de  petição  na  qual  a  parte,  não  apenas
manifeste  sua  inconformidade  com  o  ato  judicial
impugnado, mas também, necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo  julgamento  da  questão  nele  cogitada.  Na
verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo,
que  é  essencialmente  dialético.  (Apud  Fredie
Diddier Jr., In. Curso de Direito Processual Civil, 3ª
edição, 2007, p. 55).

Ocorre  que  mencionada  conduta  não  foi  adotada
pela insurgente no caso telado, já que essa não impugnou, de forma específica, os
fundamentos declinados pelo Magistrado a quo, ou seja, não teceu argumentação que
afronte especificamente as premissas da sentença desafiada.

Digo isso, pois, a apelante alegou ausência de fixação
de honorários  sucumbenciais,  na decisão  a  quo,  no  que diz  respeito  à  instituição
financeira,  quando,  na  verdade,  estes  foram  rateados  em  face  da  sucumbência
recíproca. Ademais, pugnou pela condenação em danos materiais e morais, os quais
não foram requeridos na exordial, nem tratados na sentença. De outra banda, postula
pelo  pagamento  em  dobro  de  tarifas  cobradas  e  serviços  não  autorizados  no
contrato, sem, contudo, mencionar quais são as tarifas e os serviços, bem como as
razões  específicas  de  sua  insurgência.  Por  fim,  argumenta  a  necessidade  de
arbitramento de juros mensais de 2,2%, quando o termo contratual prescreve que a
taxa de juros mensal é de 1,95%. Além do fato de limitar-se a discorrer acerca da
ilegalidade  dos  juros  moratórios  e  da  capitalização  de  juros,  sem  combater
precisamente os fundamentos utilizados pelo Magistrado sentenciante.

Ora, diante do panorama apresentado, ao deixar de
expor as razões de fato e de direito que o levaram a voltar-se contra a argumentação
abordada na sentença atacada, não atendeu a recorrente aos requisitos preconizados
no art. 514, II, do Código de Processo Civil.
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Sobre o tema, posicionou-se o  Superior Tribunal de
Justiça:

Nesse  mesmo  sentido,  posicionou-se  o  Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  -  PROPRIEDADE  DO
IMÓVEL  OBJETO  DO  CONTRATO  DE
PERMUTA  NÃO  DEMONSTRADA  -
VERIFICAÇÃO  -  REEXAME  DO  CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
SÚMULA  7/STJ  -  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE  RECURSAL  -  NÃO
IMPUGNAÇÃO  DE  FORMA ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO -
SÚMULA  284/STF  -  DECISÃO  AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.-   Ultrapassar  os  fundamentos  do  v.  acórdão
recorrido  para  verificar-se  a  propriedade  do
imóvel  objeto  do  contrato  de  permuta,
significaria  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2.-  Nega      -se  seguimento  a  Recurso  Especial  
cujas razões não se articulam de modo direto e
efetivo  com  os  fundamentos  da  decisão
agravada.  A  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade  recursal  conduz  à  aplicação  da
Súmula 284/STF.
3.-  O  agravo  não  trouxe  nenhum  argumento
novo  capaz  de  modificar  o  decidido,  que  se
mantém por seus próprios fundamentos.
4.-  Agravo  Regimental  a  que  se  nega
provimento.  (AgRg  no  AREsp  98.409/AL,  Rel.
Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA TURMA,
julgado  em  17/04/2012,  DJe  02/05/2012)  -
destaquei.
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Sendo  assim,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, não poderá ser conhecido
o recurso interposto.

Oportuno evidenciar que o juízo de admissibilidade
de todos os pressupostos recursais  constitui  matéria de ordem pública,  podendo,
inclusive,  ser analisado pelo órgão julgador,  independentemente do requerimento
das partes.

Nessa senda, o recurso interposto pela parte autora
deve ter seu seguimento negado, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual
não foi observado pela parte insurgente.

Em sede de apelação forcejada pelo Banco Itaucard
S/A,  cumpre  analisar  a  legalidade  ou  não  da  cobrança  do  seguro  de  proteção
financeira, firmado no contrato de fls. 40/42.

Impende  consignar  que  o  ajuste  para  a  cobrança
pertinente ao Seguro de Proteção Financeira é opcional para o contratante, razão pela
qual havendo anuência à cobertura securitária, com a pactuação expressa, consoante
se denota das fls. 40 e 42, resta legítima sua exigência.

Nesse sentido, é a orientação dos Tribunais pátrios:

REVISIONAL  FINANCIAMENTO.  EMPRÉSTIMO
PESSOAL  PARA AQUISIÇÃO  DE  AUTOMÓVEL.
JUROS  REMUNERATÓRIOS  AS  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO
DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS  PREVISTOS  NA
LEI DE USURA (DEC. 22.626/33) SÚMULA Nº 596 E
648  DO  STF  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA
COBRANÇA  DE  JUROS  ABUSIVOS  OU  EM
DESCONFORMIDADE  COM  AS  TAXAS
PRATICADAS  NO  MERCADO  ALEGAÇÕES
GENÉRICAS  A  RESPEITO  RECURSO  NEGADO.
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CUSTO EFETIVO TOTAL ANUAL DA OPERAÇÃO
ÍNDICE  CRIADO  PELA  RESOLUÇÃO  3.517/2007
DO BACEN E QUE REPRESENTA O SOMATÓRIO
DOS  CUSTOS  COBRADOS  NA CONTRATAÇÃO
DO  FINANCIAMENTO  CET  FIXADO  NO
PERCENTUAL  DE  29,13%  NÃO  HAVENDO  IN
CASU DEMONSTRAÇÃO IRREFUTÁVEL DE SEU
ABUSIVIDADE RECURSO NEGADO. Capitalização
de juros  Contrato de financiamento com prestações
mensais  fixas  e  juros  pré-fixados  Inocorrência  de
capitalização, pois em tal modalidade de contrato os
juros  são  calculados  e  pagos  mensalmente  na  sua
totalidade,  de  modo  que  não  sobram  juros  para
serem  acumulados  ao  saldo  devedor,  para,  em
período seguinte, serem novamente calculados sobre
o total da dívida Ademais, ainda que assim não se
considerasse,  o  contrato  do  caso  vertente  foi
celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada
sob nº 2.170-36/01, a qual admite a capitalização de
juros  em  operações  realizadas  por  instituições
financeiras Recurso negado. Tarifas bancárias Lícita a
cobrança de "tarifa de cadastro", "tarifa de serviços
de terceiro", "tarifa de inserção de gravame", "tarifa
de  registro  do  contrato"  e  "tarifa  de  avaliação  de
bens"  Tarifas  e  taxas  expressamente  pactuadas,
encontrando  respaldo  nas  Resoluções  2.303/1996  e
3.518/2007  do  BACEN,  com  redação  alterada  pela
Resolução  3.693/2009,  ostentando  natureza  de
remuneração  pelo  serviço  prestado  pelo  banco  ao
consumidor  Inexistência  de  prova  cabal  da
abusividade  da  cobrança  das  tarifas  respectivas
Recurso  negado.  Seguro  de    proteção  financeira  
Legalidade  da  cobrança  de    seguro  Medida  
protetiva  ao  mutuário  nos  casos  de  morte,
invalidez,  incapacidade  física  ou    desemprego  
involuntário. Pagamentos contínuos e duradouros a
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revelar  a  aquiescência  do  mutuário  com  referida
contratação.  Recurso  negado.  Recurso  negado.
(TJSP;  APL 0017877-37.2012.8.26.0032;  Ac.  6727647;
Araçatuba;  Décima  Terceira  Câmara  de  Direito
Privado;  Rel.  Des.  Francisco  Giaquinto;  Julg.
14/05/2013; DJESP 21/05/2013) - destaquei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO
DE  EMPRÉSTIMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TAXA. Os  juros  remuneratórios  podem  ser
convencionados em patamares superiores a 12% ao
ano, mas devem guardar razoabilidade em relação à
taxa  média  de  mercado  divulgada  pelo  BACEN.
Capitalização.  Pactuação  mensal.  A  capitalização
com periodicidade inferior  à anual  é  lícita  quando
pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data
de publicação da medida provisória n. 1.963/00 cuja
inconstitucionalidade, argüida, ainda não foi objeto
de provimento pelo c. STF. A capitalização 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.  Recurso
Especial  n.  973.827/RS  representativo  de
controvérsia.  Seguro  de  proteção  financeira.
Desemprego involuntário. A cláusula que ajusta a
contratação de seguro de proteção financeira, ainda
que  estabeleça  carência,  é  lícita  quando
regularmente contratada e obriga os contratantes ao
seu cumprimento.  Recurso desprovido. (TJRS;  AC
485804-75.2011.8.21.7000; Eldorado do Sul; Vigésima
Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João Moreno Pomar;
Julg. 11/12/2012; DJERS 17/12/2012) - sublinhei.
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Logo, a cobrança do seguro de proteção financeira é
considerada legítima, em face da expressa previsão no contrato, motivo pelo qual não
há que se falar em restituição da importância referente ao aludido seguro, como fora
determinada na decisão de 1º grau.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO AO
RECURSO  APELATÓRIO  DA  PROMOVENTE  E  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO ITAUCARD S/A,  a fim de  reformar a
sentença recorrida.

Por conseguinte, em face da reforma da decisão de 1º
grau, as custas processuais e os honorários sucumbenciais, estes fixados na sentença,
no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) deverão ser suportados unicamente pela
parte autora, cuja cobrança ficará sobrestada, nos moldes do art. 12 da Lei nº 1.060/50,
por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

P. I.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador
                                Relator
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