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APELAÇÃO.  AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  SÚMULA Nº  297,  DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.  JUROS
MORATÓRIOS.  PACTUAÇÃO  NO  PERCENTUAL
0,49%  AO  DIA  E  DE  FORMA  CAPITALIZADA.
ILEGALIDADE.  SÚMULA Nº  379  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITE DE 1% AO MÊS.
CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS  MORATÓRIOS.
DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  AMPARO
LEGAL.  MANUTENÇÃO DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
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.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  através  do
enunciado  sumular  nº  379,  sedimentou  o
entendimento,  no  sentido  de  que  “nos  contratos
bancários  não  regidos  por  legislação  específica,  os
juros moratórios poderão ser convencionados até o
limite de 1% ao mês”.

- Descabida a capitalização dos juros moratórios, haja
vista a inexistência de respaldo legal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Trata-se de  APELAÇÃO, fls.  128/133, interposta por
Banco Itaú Veículos S/A contra a sentença,  fls.  117/125V, prolatada pela Juíza de
Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Revisão
Contratual aforada  por Hilda Pereira de Oliveira, decidiu o pedido nos seguintes
termos:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE os
pedidos  de  revisão  contratual,  apenas  para
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reconhecer  e  afastar  a  cobrança  ilegal  do  juros  de
mora,  afastando  a  capitalização  e  limitando  sua
estipulação a 1% ao mês, determinando, assim que
os  valores  pagos  que  excederam tais  títulos  sejam
restituídos, de forma simples, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido
monetariamente  pelo  INPC  desde  os  efetivos
pagamentos  indevidos,  a  serem apurados em sede
de liquidação.

Em suas razões, o recorrente sustenta a legalidade de
incidência  da  capitalização  mensal  de  juros  prevista  na  cláusula  3.10.3  do
instrumento contratual,  bem como da incidência da multa contratual,  e  dos juros
moratórios,  porquanto  fixado  no  patamar  de  1%,  em  conformidade  com  o
estabelecido  na  legislação  correlata.  Por  fim,  pugna  pelo  afastamento  de  sua
condenação nos honorários advocatícios, e, subsidiariamente, em sendo mantida a
sentença, a fixação da verba sucumbencial na forma prevista no § 2º, do art. 85, do
Novo Código de Processo Civil.

Contrarrazões não apresentadas, fl. 145.

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

Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no
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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
é aplicável às instituições financeiras.

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

Prosseguindo, ressalto  carecer  interesse  recursal  ao
Banco  Itaú  Veículos  S/A no  aspecto  referente  a  legalidade  de  incidência  da
capitalização mensal de juros prevista na cláusula 3.10.3 do instrumento contratual,
bem como no que tange a legitimidade de cobrança da multa contratual, haja vista
tais pretensões já terem sido apreciadas e acolhidas em primeiro grau  .

Com  efeito,  “também  para  recorrer  se  exige  a
condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o
recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença” (In.  Curso de
Direito Processual Civil,  Humberto Theodoro Júnior.  v.  1.  51 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 573).

Sendo assim, ante a falta de interesse em recorrer, o
presente  apelo  não  merece  ser  conhecido  no  que  se  refere  à  temática  relativa  a
incidência da capitalização mensal de juros e a cobrança da multa contratual.

Feitas  as  considerações  pertinentes,  passa-se  ao
exame do mérito propriamente dito, o qual gravita acerca da incidência dos juros de
mora.

Analisando  o  contrato  acostado  às  fls.  30/33,  em
especial, item 18, percebe-se que a cobrança do referido encargo se deu no percentual
de 0,49% ao dia,  capitalizado mensalmente, ou seja, observa-se que foi fixado em
total desconformidade com o consignado na  Súmula 3791 do Superior Tribunal de
Justiça, que limita a cobrança dos juros moratórios à taxa de 1% ao mês, consoante se
1 - Súmula 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
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insere:

Nos contratos bancários não regidos por legislação
específica,  os  juros  moratórios  poderão  ser
convencionados até o limite de 1% ao mês.

A propósito,  a  jurisprudência  do Superior Tribunal
de Justiça vaticina:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO
REVISIONAL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
COBRANÇA  ABUSIVA.  LIMITAÇÃO.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  SÚMULA  83/STJ.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
REQUISITOS  PREENCHIDOS.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS  5  E  7/STJ.
PRECEDENTES. JUROS DE MORA. PERCENTUAL
CONTRATADO EM 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  É
entendimento  consolidado  no  STJ  que  a
circunstância  de  a  taxa  de  juros  remuneratórios
praticada pela  instituição financeira  exceder  a  taxa
média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em um limite
que  deva  ser  necessariamente  observado  pelas
instituições  financeiras.  Na  hipótese,  não
comprovada  a  índole  abusiva,  é  incabível  a
pretendida  limitação.  Precedentes.  2.  Quanto  à
capitalização  mensal  dos  juros,  a  jurisprudência
desta  eg.  Corte  pacificou-se no sentido de que sua
cobrança  é  admitida  nos  contratos  bancários
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celebrados a partir da edição da  Medida Provisória
nº  1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  nº  2.170-36/2001,
qual  seja,  31/3/2000,  desde  que  expressamente
pactuada. 3. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que
os requisitos foram devidamente preenchidos acerca
da cobrança de juros capitalizados em periodicidade
mensal nos contratos que foram juntados aos autos, é
inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria
rever  questões  fáticas  e  interpretação  de  cláusula
contratual,  o  que  se  sabe  vedado  nesta  instância
especial.  Incidência  das  Súmulas  5 e  7  desta  Corte
Superior  de Justiça.  Precedentes.  4.  Na hipótese,  é
aplicável  a  Súmula  379  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  verbis:  "Nos  contratos  bancários  não
regidos  por  legislação  específica,   os   juros
moratórios poderão ser convencionados até o limite
de  1%  ao  mês".  5.  Esta  Corte  Superior  de  Justiça
possui  entendimento pacificado de que a  alteração
do quantum fixado de forma equitativa a título de
honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 4º,
do  CPC/73,  demanda  necessário  revolvimento  do
conteúdo fático-probatório dos autos,  o que atrai  a
incidência da Súmula 7/STJ, excetuando-se os casos
de valor irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu
no caso dos autos. 6. Agravo interno a que se nega
provimento. (STJ - AgInt no AREsp 797118 / RS, Rel.
Min.  Raul  Araújo,  Quarta  Turma,  Data  do
Julgamento 21/03/2017, DJe 07/04/2017) – negritei.

Para o período de inadimplência, mostra-se indevido
incidência diária dos juros de mora, bem como sua capitalização, inclusive por falta
de  amparo  legal,  pelo  que  devido  sua  fixação  até  o  limite  de  1%  ao  mês,  em
conformidade com o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, razão
pela qual, não merece reparo a decisão hostilizada.
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Nesse sentido, os seguintes jugados:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL - VÍCIO CITRA
PETITA  -  INÉPCIA  DA  INICIAL  -  TEORIA  DO
ADIMPLEMENTO  SUBSTANCIAL  -
INAPLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS
-  TAXA  MÉDIA  -  JUROS  MORATÓRIOS
CAPITALIZADOS- TARIFA DE CADASTRO. Incorre
em vício de julgamento citra petita, caracterizador de
nulidade a sentença que deixa de apreciar um dos
pedidos  formulados  na  peça  de  ingresso,  hipótese
em  que,  estando  o  processo  em  condições  de
imediato julgamento, impõe seja suprida a omissão
com a conseqüente apreciação do mérito desde logo,
nos termos do artigo 1.013, § 3.º, inciso II, do CPC/15.
Não há razão para indeferir a inicial por inépcia se
for possível mensurar o pedido ou a causa de pedir,
se  da  narrativa  dos  fatos  decorrer  logicamente  a
conclusão,  não  for  juridicamente  impossível  o
pedido, e, não contiver pedidos incompatíveis entre
si.  A planilha  com os  valores  que a  parte  entende
como  corretos  não  é  documento  indispensável  à
propositura da ação revisional, não havendo motivo
para manter a extinção do processo por ausência de
pressuposto  de  constituição  e  de  desenvolvimento
válido e regular do processo. Inaplicável a teoria do
adimplemento  substancial  quando  há  valor  em
atraso  e  resta  parte  considerável  do  débito  para  o
término do contrato.  É  considerada  abusiva a  taxa
dos juros remuneratórios superior a uma vez e meia
à taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo
BACEN para a modalidade de contrato em questão.
Nos contratos bancários não-regidos por legislação
específica,  os  juros  moratórios  poderão  ser

Apelação Cível nº 0069312-95.2014.815.2001                                                                                                                                                                          7



convencionados  até  o  limite  de  1%  ao  mês,  não
admitindo sua capitalização. A cobrança da tarifa de
cadastro permanece válida na vigência da Resolução
CMN  n.  3.518,  de  2007.  A  restituição  do  valor
indevidamente pago pelo consumidor deve ser feita
de  forma  simples,  dada  a  ausência  de  má-fé  da
instituição  financeira,  que  estava  amparada  em
contrato ainda não declarado abusivo. (TJ-MG - AC:
10647140032689001  MG,  Relator:  Manoel  dos  Reis
Morais,  Data  de  Julgamento:  30/05/2017,  Câmaras
Cíveis  /  10ª  CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
30/06/2017) – negritei.

E,

(...)  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL
(LEASING).DIREITO  INTERTEMPORAL.
SENTENÇA  QUE  FOI  PROFERIDA  ANTES  DA
VIGÊNCIA DO NOVO CPC. APLICA-SE AO CASO
O  CPC  DE  1973.  ENCARGOS  MORATÓRIOS.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  NÃO
PACTUADA. ANÁLISE DOS DEMAIS ENCARGOS
MORATÓRIOS  PACTUADOS.  JUROS  DE  MORA
ESTIPULADOS  POR  DIA  EM  0,49%  E
CAPITALIZADOS  MENSALMENTE.
ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO
DE 1% AO MÊS. INDEVIDA A CAPITALIZAÇÃO
DE  JUROS  DE  MORA.  DESNATURA  O
INSTITUTO  E  SEM  RESPALDO  LEGAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
IMPERIOSIDADE,  SOB  PENA  DE
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA  PARTE.
MATÉRIAS  OBJETO  DE  JURISPRUDÊNCIA
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DOMINANTE  NESTA  CORTE  E  NO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  --1  Substituindo  o  Des.
Vitor  Roberto  Silva.  SUCUMBÊNCIA.
MANUTENÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO.  (TJPR -  18ª  C.Cível  -
AC - 1603696-1 - Região Metropolitana de Maringá -
Foro  Regional  de  Mandaguaçu  -  Rel.:  Denise
Antunes - Unânime - - J. 26.04.2017) – negritei.

Por fim, ratifico a condenação de ambas as partes no
pagamento dos honorários advocatícios fixados nos moldes do art. 85, §2º, do Novo
Código de Processo Civil,  ante a verificação de sucumbência recíproca,  observado
quanto  à  autora,  a  condição  suspensiva  de  exigibilidade  desse  valor,  por  ser
beneficiária da justiça gratuita.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

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. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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