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APELAÇÃO.  AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO  ARGUIDA NAS
CONTRARRAZÕES  RECURSAIS  DA  AUTORA.
REJEIÇÃO.

-  Não  há  violação  ao  princípio  da  dialeticidade
quando o apelante apresenta em seu recurso os fatos
e  fundamentos  de  discordância  com  a  decisão
atacada.

MÉRITO.  APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO  CONSUMIDOR.  POSSIBILIDADE.
LEGISLAÇÃO  CONSUMERISTA.  APLICAÇÃO.
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TAXA DE  ABERTURA DE  CRÉDITO  E  EMISSÃO
DE  BOLETO.  COBRANÇA.  POSSIBILIDADE.
CONTRATO  REALIZADO  ANTES  DE 30/04/2008.
MATÉRIA PACIFICADA PELA CORTE SUPERIOR.
RECURSO  ADESIVO. CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  CUMULADA
COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DE  PACTUAÇÃO
EXPRESSA.  IMPOSSIBILIDADE.   MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO AOS  RECURSOS.  

- Aplica-se aos contratos bancários as disposições do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  inclusive,  a
matéria  já  é  sumulada  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça.

- Não resta dúvida acerca da aplicação aos contratos
bancários das disposições do Código de Defesa do
Consumidor,  inclusive,  referida  matéria  já  se
encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme a Súmula de nº 297.

-  Em  recente  decisão  no  Recurso  Especial  n°
1251331,  publicada  em  24/10/2013,  o  Superior
Tribunal de Justiça considerou legal a cobrança das
tarifas  administrativas,  correspondente  à  Tarifa  de
Abertura de Crédito (TAC) e à Tarifa de Emissão de
Carnê  (TEC),  pactuadas  nos  contratos  assinados
antes de 30/04/2008.

-“Se cada litigante for em parte vencedor e vencido
serão recíproca e  proporcionalmente distribuídos  e
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compensados entre os honorários e as despesas” (art.
21, do Código de Processo Civil).

- No que diz respeito à capitalização de juros, há de
se  observar  de  que com a edição  da  MP nº  1.963-
17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-30/2001,
passou-se  a  admiti-la  nos  contratos  firmados
posteriormente à sua entrada em vigor,  desde que
haja previsão contratual, o que não restou provado
nestes autos.

- O relator negará seguimento, por meio de decisão
monocrática,  a  recurso  manifestamente
improcedente.

Vistos.

Olívia  Barbosa  de  Pinho propôs  a  presente Ação
Ordinária, em face do HSBC Bank Brasil S/A, objetivando a revisão do contrato de
alienação  fiduciária,  celebrado,  em  janeiro  de  2007,  em  60  (sessenta)  prestações
mensais, no valor de R$ 828,04 (oitocentos e vinte e oito reais e quatro centavos), sob
a  alegação  da  existência  de  abusividade  contratual,  decorrente  da  incidência  de
capitalização de juros, das cobranças indevidas da Taxa de Abertura de Crédito  -
TAC, da Taxa de Emissão de Carnê - TEC, IOF e Taxa de Retorno,  solicitando, por
conseguinte, a restituição em dobro da quantia pago a maior.

Devidamente  citado,  o  HSBC  Bank  Brasil  S/A
ofertou contestação, fls. 60/97, na qual refutou os termos da exordial, postulando, por
fim, pela total improcedência dos pedidos.

Às fls. 166/175, o Magistrado a quo julgou procedente
os pedidos, consignando os seguintes termos:

Isto  posto  e  do  mais  que  contam nos  autos,  julgo
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PARCIALMENTE  PROCEDEENTE  o  pedido
formulado na inicial, nos termos do art.  269, inciso
do CPC, para:
Declarar  a  nulidade  das  Cláusulas  relativa  às
cobranças  de  juros  capitalizados,  aplicando-se  à
espécie os jurops na modalidade simples, devendo o
promovido ressarcir o autor, nos termos da planilha
disposta na inicial.

Inconformada  a  autora,  Olívia  Barbosa  de  Pinho
interpôs  APELAÇÃO,  fls.  176/190,  e  nas  suas  razões,  pugna,  em  síntese,  pela
concessão da devolução das tarifas de cadastro - TAC e de emissão de carnê - TEC,
bem como a condenação da instituição financeira em custas e honorários advocatícios
em percentual a ser arbitrado por esta Corte. Requer, por fim, o provimento do apelo.

Instado a contra-arrazoar o recurso,  o  HSBC Bank
Brasil S/A - Banco Múltiplo, além de apresentar sua contraminuta, fls. 206/252, em
que sucintamente, afirma não merecer reparo a decisão objurgada, ingressou com o
Recurso Adesivo de fls. 253/264, afirmando, de início, que a capitalização mensal dos
juros  encontra-se  expressamente  pactuada,  não  encontrando  óbice,  porém,  sua
cobrança. Ademais, assegura que “além de ser inteiramente constitucional, é benéfica
ao consumidor, premiando a sua adimplência, como demonstrou o voto técnico da
ilustre Ministra Carmen Lúcia”, fl. 263. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Devidamente intimada, a autora apresentou resposta
ao  recurso  adesivo,  fls.  269/271,  arguindo,  inicialmente,  a  preliminar  de  falta  de
interesse  recursal,  sob  alegação  de  que  o  apelo  é  uma  cópia  da  contestação
apresentada  pela  instituição  financeira,  sendo  tal  atitude  “verdadeira  afornta  ao
Princípio da Dialeticidade Processual”,  fl.  270. Quanto ao mérito assevera inexisir
qualquer “vocábulo que enseje a capitalização que foi aplicada”, fl. 270V, ademais, a
“parte Promovente é a parte hipossuficiente da relação, tanto no aspecto econômico
quanto  no  aspecto  técnico,  o  que  lhe  favorece  a  interpretação  mais  benéfica,  em
ambos os casos, bem como subsiste a necessidade de esclarecimento das condições
contratuais, em face de sua posição hipossuficiente”, fl. 270/V. 

Apelação Cível nº 0030012-68.2010.815.2001                                                                                                                                                                                 4   



A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 278/281, absteve-se de opinar quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De início, cumpre analisar a preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade suscitada pela autora, em sede de contrarrazões.

Sem maiores delongas, entendo não merecer guarida
tal insurgência, pois, de uma breve análise da peça recursal juntada pela instituição
financeira, identifica-se,  facilmente, os fatos e fundamentos de discordância com a
decisão  atacada.  Havendo respeito,  portanto,  ao  teor  disposto  no  art.  514,  II,  do
Código de Processo Civil, o qual preleciona:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juiz, conterá: 
I – o nome e a qualificação das partes;
II – os fundamentos de fato e de direito;
III – o pedido de nova decisão - negritei. 

Assim, por restar demonstrada, nas razões recursais
do promovido, a motivação necessária de seu inconformismo, bem como todas as
razões de fato e de direito que o levaram a voltar-se contra a sentença atacada, não há
como acolher tal alegação. 

Logo,  rejeito  a  preliminar  aventada  pela
promovente.

Prosseguindo  com  o  mérito,  não  resta  qualquer
dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso,
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conforme consta no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Com  efeito,  incontestável  enquadrar-se,
perfeitamente, o serviço de financiamento na norma consumerista, principalmente,
levando-se em conta o disposto no art. 52, do referido diploma legal, que cuida do
fornecimento de crédito ao consumidor, indubitavelmente, a hipótese em questão.
Para  efeito  de  aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  não  há  qualquer
restrição ou ressalva às atividades de natureza bancária, financeira e de crédito.

Atualmente,  a  matéria  é  pacificada,  conforme
entendimento  sumulado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  cuja  transcrição  não  se
dispensa:

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

Ademais,  o  referido  Código  também vem impor  a
intervenção do Estado na relação contratual pactuada, mediante atuação dos órgãos
jurisdicionais, para minorar a situação de hipossuficiência do contratante.

Cláudia Lima Marques, expressamente, salienta esse
ponto de vista no trecho abaixo consignado:

A limitação da liberdade contratual vai possibilitar,
assim  que  novas  obrigações,  não  oriundas  da
vontade declarada ou interna dos contratantes, sejam
inseridas no contrato em virtude da lei ou ainda em
virtude de uma interpretação construtiva dos Juízes,
demonstrando mais uma vez o papel predominante
da lei  em relação à vontade na nova concepção de
contrato.  (In.  Contratos  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor, 4ª ed., p. 225).

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
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Lei Consumerista ao presente caso.

Ato  contínuo,  destaco  ser  plenamente  possível  a
revisão contratual.

Assim,  os  atos  nulos  absolutamente  jamais  se
convalidam, incluídas as cláusulas contratuais ilegais ou abusivas, possibilitando sua
revisão pelo Poder Judiciário, ainda que extinta ou novada a obrigação.

Neste sentido, o seguinte julgado:

RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANO MORAL
E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  PARCIAL  PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR  DE  COISA  JULGADA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  ALEGADA  IMPOSSIBILIDADE  DE
REVISÃO  DE  CONTRATO  FINDO.
DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE PRECEDENTES
DO  STJ.  ALEGAÇÃO  DE  PLENO
CONHECIMENTO  DOS  ENCARGOS
CONTRATADOS  E  DOS  ÍNDICES  PACTUADOS
PREVALÊNCIA  DO  PACTA  SUNT  SERVANDA.
DESCABIMENTO.  INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO  CONSUMIDOR.  LEGALIDADE  DOS
JUROS  CONTRATADOS.  CONSTATAÇÃO.
ABUSIVIDADE  NÃO  COMPROVADA.  ÍNDICES
EM  HARMONIA  COM  A  TAXA  MÉDIA  DE
MERCADO.  ALEGADA  AUSÊNCIA  DE
RESPONSABILIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DO
NOME  DA  DEVEDORA  DO  CARTÓRIO  DE
PROTESTOS  E  CADASTROS  DE  RESTRIÇÃO  AO
CRÉDITO.  CONSTATAÇÃO.  PROTESTO
LEGÍTIMO.  PAGAMENTO  POSTERIOR  DO
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TÍTULO.  BAIXA  DO  PROTESTO.  ÔNUS  DA
DEVEDORA.  DANOS  MORAIS  NÃO
CARACTERIZADOS.  RECURSO  PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. Constatado  nos  autos
que a  homologação  de  acordo  na ação de  busca  e
apreensão  de  veículo  ofertado  como  garantia  em
contrato de empréstimo não tem a mesma identidade
da ação  revisional de contrato de financiamento de
veículo  c/c  dano  moral  e  repetição  de  indébito  e
exibição de documentos, não há falar-se configuração
do  instituto  da  coisa  julgada.  São  passíveis  de
revisão  judicial  os  contratos  bancários  findos  ou
novados.  Aplicação  analógica  da  Súmula.  286,  do
STJ:  “a  renegociação  de  contrato  bancário  ou  a
confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão  sobre  eventuais  ilegalidades  dos
contratos anteriores.  ”  é  possível  a  ampla  revisão
dos contratos firmados com instituições financeiras
e  a  consequente  modificação  das  cláusulas
abusivas,  à  luz  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, consoante a previsão da Súmula n. 297
do  STJ,  perdendo  força  a  regra  do  pacta  sunt
servanda. (...).  (TJMT  -  APL 103997/2012,  Segunda
Câmara Cível, Relª Desª Marilsen Andrade Addário,
Julg.  20/02/2013,  DJMT  03/04/2013,  Pág.  26)  –
destaquei.

Avançando,  com relação  à legalidade da  cobrança
das tarifas bancárias, quais sejam, TAC - Taxa de Abertura de Crédito e TEC - Taxa
de Emissão de Carnê, assinalo que, dirimindo as controvérsias existentes, o Superior
Tribunal  de  Justiça,  em  recente  julgado,  Recurso  Especial  n°  1251331,  realizado
segundo  o  rito  dos  recursos  repetitivos,  noticiou a  legalidade  das  tarifas
administrativas pactuadas nos contratos celebrados até 30 de abril de 2008.
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Por  oportuno,  cumpre consignar a  supracitada
decisão do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-
36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-
C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC).
EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.
COBRANÇA.  LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.
MÚTUO  ACESSÓRIO  PARA  PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS  (IOF).  POSSIBILIDADE.  1.  "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"
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.
543-C do CPC, acórdão de minha relatoria,  DJe de
24.9.2012).  2.  Nos  termos  dos  arts.  4º  e  9º  da  Lei
4.595/1964,  recebida  pela  Constituição  como  lei
complementar,  compete  ao  Conselho  Monetário
Nacional  dispor  sobre  taxa  de  juros  e  sobre  a
remuneração  dos  serviços  bancários,  e  ao  Banco
Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas
pelo  CMN.  3.  Ao  tempo  da  Resolução  CMN
2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de
tarifas  pelas  instituições  financeiras  era
essencialmente  não  intervencionista,  vale  dizer,  "a
regulamentação facultava às instituições financeiras a
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cobrança  pela  prestação  de  quaisquer  tipos  de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia
como  básicos,  desde  que  fossem  efetivamente
contratados  e  prestados  ao  cliente,  assim  como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar
a transparência  da política  de preços  adotada pela
instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução
CMN  3.518/2007,  em  30.4.2008,  a  cobrança  por
serviços  bancários  prioritários  para  pessoas  físicas
ficou  limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas
em  norma  padronizadora  expedida  pelo  Banco
Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC)  e  a  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê  (TEC)  não
foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN
3.371/2007  e  atos  normativos  que  a  sucederam,  de
forma  que  não  mais  é  válida  sua  pactuação  em
contratos  posteriores  a  30.4.2008.  6.  A cobrança  de
tais  tarifas  (TAC  e  TEC)  é  permitida,  portanto,  se
baseada  em  contratos  celebrados  até  30.4.2008,
ressalvado  abuso  devidamente  comprovado  caso  a
caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos
de mercado e circunstâncias  do caso  concreto,  não
bastando  a  mera  remissão  a  conceitos  jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7.
Permanece  legítima  a  estipulação  da  Tarifa  de
Cadastro, a qual  remunera o serviço de "realização
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base
de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados  e  informações  necessários  ao  inicio  de
relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil,
não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,  com a
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redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito
aos  contratantes  convencionar  o  pagamento  do
Imposto  sobre  Operações  Financeiras  e  de  Crédito
(IOF)  por  meio  financiamento  acessório  ao  mútuo
principal,  sujeitando-o  aos  mesmos  encargos
contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC:  -  1ª  Tese:  Nos contratos  bancários  celebrados
até  30.4.2008  (fim  da  vigência  da  Resolução  CMN
2.303/96)  era  válida  a  pactuação  das  tarifas  de
abertura  de  crédito  (TAC)  e  de  emissão  de  carnê
(TEC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução
CMN  3.518/2007,  em  30.4.2008,  a  cobrança  por
serviços  bancários  prioritários  para  pessoas  físicas
ficou  limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal
a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da  Tarifa  de  Abertura  de  Crédito  (TAC),  ou  outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em  ato  normativo  padronizador  da  autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. - 3ª Tese: 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.  10.  Recurso  especial
parcialmente  provido.  (STJ  -  REsp:  1251331  RS
2011/0096435-4, Rel. Min.ª Maria Isabel Gallotti, Data
de Julgamento 28/08/2013,  Segunda Seção,  Data  de
Publicação DJe 24/10/2013) - sublinhei.
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Na hipótese dos autos, depreende-se do documento
trazido que a pactuação entre as partes operou-se em 26 de janeiro de 2007, sendo
este, portanto, o período em que o negócio jurídico foi firmado, fl. 15.

Assim,  baseando-se  na  recente  decisão  da  Corte
Superior, e considerando a época em que foi celebrada a relação jurídica, opção não
há, senão declarar legal a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito e da Taxa de
Emissão de Carnê, ratificando-se, o decisum de primeiro grau, neste ponto.

A propósito, calha transcrever trecho da sentença de
fl. 169:

Destarte,  diante  da  decisão  paradigmática  firmada
naquela  corte,  restou  sedimentado  ser  cabível  a
cobrança  de  TAC  e  TEC,  ensejando,  pois,  a
improcedência  do  pedido  em  relação  a  tais
cobranças.

Ademais,  quanto  ao  pleito  recursal  alusivo  à
condenação do promovido em custas e honorários advocatícios, este Órgão julgador
entende que a decisão, ora vergastada, não deva ser reformada, também neste ponto,
frente a ocorrência de sucumbência recíproca, pois ambas as partes foram vencedoras
e  vencidas,  portanto,  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  entre  eles  os
honorários e as despesas, com fulcro no art. 21, caput, do Código de Processo Civil, o
qual prescreve:

Art. 21 – Se cada litigante for em parte vencedor
e  vencido  serão  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos e compensados entre os honorários
e as despesas.

Sobre a capitalização de juros, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento, segundo o qual, é permitida a capitalização mensal de
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juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000,
posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), desde
que haja pactuação expressa. Não sendo a hipótese de aplicação da Súmula nº 121, do
Supremo  Tribunal  Federal,  é  de  1963,  suplantada,  portanto,  pela  edição  da
mencionada medida provisória, ato normativo, registre-se. 

Nesse sentido: 

BANCÁRIO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
CLÁUSULAS ABUSIVAS. CDC. APLICABILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12%
AO  ANO.  IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.  POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE
PACTUADA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE,  DESDE QUE NÃO CUMULADA
COM  JUROS  REMUNERATÓRIOS,  CORREÇÃO
MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E/OU MULTA
CONTRATUAL.  MORA.  DESCARACTERIZAÇÃO,
QUANDO  DA  COBRANÇA  DE  ACRÉSCIMOS
INDEVIDOS  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
BUSCA  E  APREENSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO  E  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE.  INSCRIÇÃO  DO  DEVEDOR EM
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  PRESENTES  OS
REQUISITOS  ESTABELECIDOS  PELO  STJ  (RESP
527.618).  PRECEDENTES.  -  Aplica-se  aos  contratos
bancários as disposições do CDC. -  Nos termos da
jurisprudência do STJ,  não se aplica a limitação da
taxa  de  juros  remuneratórios  em  12%  ao  ano  aos
contratos  bancários  não  abrangidos  por  legislação
específica  quanto  ao  ponto.  -  Nos  contratos
celebrados por instituições integrantes do Sistema
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Financeiro  Nacional,  posteriormente  à  edição  da
MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01),
admite-se  a  capitalização  mensal  de  juros,  desde
que  expressamente  pactuada. (...).  (STJ  -  REsp
894385/RS;  Recurso  Especial  2006/0226618-6  -
Relatora: Ministra Nancy Andrighi - Órgão Julgador:
3ª Turma - Data do Julgamento: 27/03/2007 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 16.04.2007 p. 199) - negritei.

Analisando o documento  juntado pela promovente,
fl. 15, vislumbra-se previsão correspondente a pactuação da capitalização mensal dos
juros, levando-se à conclusão de ter a autora anuído àquele valor. 

No  caso  concreto,  analisando  o  documento
colacionado pela promovente, fl. 15, observa-se a ausência das taxas de juros mensais
e anuais,  logo,  impossível  apurar  a existência de disposição sobre a capitalização
mensal  de juros,  mostrando-se inviável a sua incidência,  como bem ressaltou    o  
Magistrad  o   a quo.  

Colaciono,  mais  uma vez,  trecho  da  decisão  de  fl.
174:

Todavia, a ausência de previsão contratual acerca da
possibilidade  da  cobrança  dos  juros  capitalizados,
demonstra  a  necessidade de se aplicar  ao  caso  em
tela os juros na modalidade simples,  prevalecendo,
pois, a planilha disposta na inicial, sobretudo porque
não  houve  impugnação  específica  sobre  tal
questionamento, por parte do promovido.

Mantenho, portanto, a sentença atacada, em todos os
seus termos.

Por  fim,  dispõe o  art.  557,  do Código de  Processo
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Civil,  que  o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
prejudicado  ou  em  confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR
ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES E, NO MÉRITO, NEGO SEGUIMENTO AO
APELO, ASSIM COMO AO RECURSO ADESIVO.

P. I.

João Pessoa, 19 de setembro de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador

                                                                                         Relator
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