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APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  INCIDÊNCIA  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
SÚMULA Nº  297,  DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  REVISÃO  CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.  TAXA  AFERIDA  EM  VALOR
SUPERIOR  AO  ESTABELECIDO  PELO  BANCO
CENTRAL  DO  BRASIL.  ABUSIVIDADE.
CONFIGURAÇÃO.  APURAÇÃO.  LIQUIDAÇÃO
DE  SENTENÇA.  VIA  ADEQUADA.
MANUTENÇÃO DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
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quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais. 

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

- A liquidação de sentença é meio idôneo para apurar
valores  procedidos  por  modificação  contratual,
quando  constado  cobrança  excessiva  por  parte  de
instituição financeira. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 233/248, interposta pela
Losango  Promoções  de  Vendas  Ltda,  no  intuito  de  ver  reformada  a  sentença
proferida pela Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou
procedente,  em parte,  o  pedido formulado na inicial  da  Ação Revisional  de que
cuidam os presentes autos, intentada por Severino Francisco Rodrigues, consoante
se verifica do respectivo excerto dispositivo:

Pelo  exposto,  diante  das  digressões  supra  e  nos
termos  do  art.  269,  I,  do  CPC,  JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE o  pedido
exordial, a fim de declarar a nulidade das cláusulas
abusivas  detectadas,  expurgando-as  do  contrato
celebrado e, assim, quando da liquidação da presente
sentença,  promover  a  alteração  das  estipulações
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contratuais de acordo com os seguintes comandos: a)
determinar  a  aplicação  da  taxa  média  de  juros  do
mercado, definida esta pelo Banco Central do Brasil
BACEN,  para  os  períodos  detectados  com  juros
superiores a esta. 

Em  suas  razões,  o  recorrente elenca  seu
inconformismo mediante a apresentação dos seguintes tópicos: dos contratos e dos
princípios que os regem; inexistência de vício de consentimento do contrato, o mero
arrependimento  posterior  não  dá  ensejo  à  aplicação  da  teoria  da  imprevisão;  da
inexistência de motivos ensejadores de revisão do contrato; da pacta sunt servanda e
do  princípio  da  segurança  jurídica;  da  inexistência  de  onerosidade  excessiva;  da
possibilidade de estipulação de  juros  acima de  12% ao ano –  Súmula  nº  382,  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  e  Súmula  Vinculante  nº  07,  do  Supremo  Tribunal
Federal; da impossibilidade de restituição de valores. Por esses motivos, pugna pelo
provimento do apelo, “no sentido de declarar válida todas as cláusulas do contrato
firmado com a Parte Apelada”, bem como para adequar a realidade os honorários
advocatícios.

Não  foram  apresentadas  contrarrazões,  conforme
certidão de fl. 277.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
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  Francisco  Rodrigues  propôs  a  presente
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Ação Revisional,  em face de  Losango Promoções de Vendas Ltda, objetivando  a
revisão do contrato  de financiamento,  firmado  para  aquisição de  motocicleta,  fls.
193/196, cujo valor inicial seria R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais), passando,
em  virtude  de abusividade  dos juros  e  das  cláusulas  leoninas  entabuladas,  ao
patamar de R$ 4.074,24 (quatro mil e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Como  visto,  ao  promover  a  resolução  da  lide,  a
magistrada  entendeu  por  determinar  a  revisão  das  cláusulas  contratuais  que
estivessem acima da taxa média de mercado, aduzindo especificamente à fl. 229:

Ademais,  vale  expor  que  de  acordo  com  o  Banco
Central,  em seu site,  para a pré-fixação da taxa de
juros, na modalidade crédito pessoal – pessoa física,
no período correspondente a janeiro/2010, a base de
cálculo  estava  sendo  empregada  no  percentual  de
44.83%.
Dessa  forma,  corroborando  com  todo  o  exposto,
considerando e reforçando, ainda, que a previsão no
contrato (fls. 196), no qual verifica-se a cobrança de
juros no percentual  de 59.92% ao ano,  considero a
aplicação  dos  juros  pactuados  como  ilegal  e
exorbitante.

Insurgindo  desse  pronunciamento  judicial,  a
Losango Promoções de Vendas Ltda interpôs o apelatório em epígrafe, sustentando,
em suma, a inviabilidade de anular as cláusulas tachadas de abusivas, em virtude do
princípio do pacta sunt servanda. 

Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, conforme consta no art. 3º, §2º, da Lei
nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça,
cuja transcrição não se dispensa:

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

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso. E, por isso mesmo, as cláusulas existentes nesse
gênero são nulas de pleno direito, conforme estabelece o art. 51, IV c/c § 1º, I e II, do
Código de Defesa do Consumidor:

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 seja, incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade.
(...)
§  1º.  Presume-se  exagerada,  ente  outros  casos,  a
vantagem que:
(...)
 II – restringe direitos ou obrigações fundamentais
inerentes  à  natureza  do  contrato,  de  tal  modo  a
ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.
III  –  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo
do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras
circunstâncias peculiares do caso – negritei.

Então, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 8.078/90,
são  nulas,  de  pleno  direito,  as  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam  obrigações
consideradas iníquas, abusivas, bem como coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade, como ocorrente na
espécie,  pois,  ao  confrontar  a  taxa  efetiva  anual  exigida  no  contrato,  fl.  196,  no
percentual de 59.92%, com o estabelecido pelo Banco Central do Brasil1, a considerar

1 https://www3.bcb.gov.br/  ftp  /  depec- acesso em 07.02.2018
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a data de assinatura do contrato, 06 de janeiro de 2010, no montante de 44.83 ao ano,
configura-se exorbitante a cobrança. 

Também  agiu  com  acerto  a  sentenciante  quando,
entendendo  ultrapassar  a  taxa  média  de  mercado,  o  montante  seja  aferido  por
ocasião da liquidação de sentença. A despeito da matéria, trago a lume o seguinte
julgado: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  JULGAMENTO  CONFORME  OS
PARÂMETROS DO STJ. Possibilidade de revisão dos
contratos bancários e aplicação do CDC: É cabível a
revisão  de  encargos  contratuais  pactuados  em
contratos  bancários,  inclusive  findos,  sendo
aplicáveis à espécie as normas previstas no Código
de Defesa do Consumidor. Juros remuneratórios: As
taxas de juros aplicadas nos contratos bancários não
podem desbordar da média praticada pelo mercado
financeiro.  Comissão  de  permanência:  Segundo
posição pacificada no âmbito do STJ (Súmula n. 472),
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não  pode  ultrapassar  a  soma  dos  encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui  a  exigibilidade  dos  juros  remuneratórios,
moratórios e da multa contratual. Hipótese na qual o
autor  pugnou  pela  impossibilidade  da  cumulação
referida,  o que ocorrera in casu.  Apelo provido no
tópico a fim de impossibilitar a cobrança de comissão
de  permanência  com  os  demais  encargos  da
normalidade  e  inadimplência.  Compensação  e/ou
repetição do indébito: Cabível,  em tese, a repetição
do indébito, na forma simples, e a compensação com
eventuais  valores  pagos  a  maior  se  verificado
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eventual  saldo  em  favor  do  consumidor.  Tutela
antecipada:  Considerando  a  inexistência  de
abusividade no período da normalidade contratual
(conforme  Orientação  n.  2  do  REsp  Repetitivo  n.
1.061.530/RS),  mantém-se  o  indeferimento  da
antecipação de tutela, pois caracterizada a mora no
caso  concreto.  Depósitos  das  parcelas  ditas
incontroversas: Sem razão o demandante em relação
ao  requerimento  de  depósito  das  parcelas  que
entende  incontroversas,  porquanto  é  o  juízo  de
origem,  em  sede  de  liquidação  de  sentença  que
apurará  o  quantum  devido.  APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação
Cível Nº 70075935551, Décima Sétima Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Liege  Puricelli
Pires, Julgado em 14/12/2017) .

Nessa  linha  de  raciocínio,  merece  ser  mantida  a
sentença  que  ordenou  a  nulidade  de  cláusulas  tida  por  excessivas  no  contrato
entabulado entre os litigantes.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

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.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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