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APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
TAXAS  MENSAL  E  ANUAL  EXPRESSAMENTE
CONTRATADAS.  LEGALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE  DO
LIMITE  DE  12%  ÀS  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.
TEC. CONTRATO  ANTERIOR  À  EFICÁCIA  DA
RESOLUÇÃO  CMN  3.518/2007.  LEGITIMIDADE  DA
EXIGÊNCIA  DAS  PRESTAÇÕES  EXIGIDAS  DO
APELANTE. REPETIÇÃO EM DOBRO PREJUDICADA.
SENTENÇA  EM  HARMONIA  COM  PRECEDENTES
DO STJ DESPROVIMENTO.

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 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.
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Os  juros  remuneratórios  nos  contratos  bancários  não
estão  limitados  a  12%  ao  ano  e,  somente  devem  ser
reduzidos judicialmente, se fixados em patamar muito
elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de
modo  a  colocar  o  consumidor  em  desvantagem
exagerada.

Nos contratos  bancários  celebrados até  30 de abril  de
2008  era  válida  a  pactuação  da  tarifa  de  emissão  de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador,  ressalvado o  exame de  abusividade em cada
caso concreto.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Geraldo Mariano da
Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sousa
nos autos da ação revisional de contrato por ele ajuizado em face do Banco
Bradesco Financiamento S/A.

O  Juízo  a  quo julgou  procedentes  os  pedidos,
determinando a devolução de forma simples da quantia paga a título de
Tarifa  de  Abertura  de  Crédito,  e  improcedentes  os  pleitos  relativos  à
limitação dos juros no patamar de 12%, à capitalização dos juros, à comissão
de permanência e à tarifa de emissão de carnê – TEC. 

Assevera o apelante que contratou juros de 2,18 % a.m.
enquanto o apelado cobrou o percentual de 2,27% a.m..

Sustenta que a capitalização mensal é ilegítima por ter
pactuado  o  contrato  com  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  meses,  e  ser
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admissível  a  exigência  desse  método  de  cálculo  na  situação  em  que  o
negócio jurídico tiver duração inferior a 01 (um) ano.

Afirma ser indevida a Tarifa de Emissão de Carnê por
ocorrer  transferência  dos  encargos  da  instituição  financeira  para  o
consumidor.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  julgar
procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando a restituição
das parcelas exigidas em dobro.

Contrarrazões,  f.  202/214,  pleiteando o  desprovimento
do recurso.

O  Ministério  Público  opina  pelo  desprovimento  do
apelo por estar o contrato celebrado entre as partes em harmonia com a
ordem jurídica vigente.

É o relatório.

VOTO

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz
convocado  para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes) – Relator

As  controvérsias  a  serem  enfrentadas  por  este  Juízo
versam sobre a exigência da capitalização mensal, da cobrança da comissão
de permanência cumulada com outros encargos moratórios, a extensão da
taxa de juros e a legitimidade da Tarife de Emissão de Carnê – TEC.

1 – Capitalização mensal e a extensão da taxa de juros
remuneratórios.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nas
operações realizadas pelas instituições financeiras permite-se a capitalização
dos juros na periodicidade mensal quando pactuada, desde que celebradas
a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada pela
Medida Provisória 2.170-36/2001:
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“Art 5º: Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano.

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.”

Acerca deste posicionamento, colaciono o julgado deste
egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROCEDÊNCIA EM PARTE
DO  PEDIDO  IRRESIGNAÇÃO  JUROS  REMUNERATÓRIOS
ABUSIVOS LIMITAÇÃO A TAXA DE 12 por cento DOZE POR
CENTO  AO  ANO  REVOGAÇÃO  PELA  EC.  40/2003
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES REFORMA DO DECISUM
NESTE  PARTICULAR  ASPECTO  RECURSO  APELATÓRIO
PARCIALMENTE  PROVIDO  RECURSO  ADESIVO
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  MODIFICAÇÃO  NÃO
OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RECORRENTE
PROVIMENTO  PARCIAL DO  RECURSO  ADESIVO.  0  STF  há
muito vinha entendendo que a norma do art. 192, §3° da CF, que
limitava a taxa de juros a um patamar de 12 por cento doze por
cento ao ano, não é auto aplicável, dependendo da elaboração de
uma  Lei  Complementar,  ao  passo  que  não  vigia  o  limite
estabelecido.  Com a  edição  da  EC n°  40/2000,  a  matéria  restou
consolidada, por não haver mais dúvida da ausência de limitação
da taxa de juros em sede constitucional.  Assim, são plenamente
legais os juros lixados no percentual superior a 12 por cento ao
ano.  Quanto  à  capitalização  mensal  de  juros  o  entendimento
prevalecente  no  STJ  era  no  sentido  de  que  esta  somente  seria
admitida em casos específicos, previstos em lei cédulas de crédito
rural, comercial e industrial, conforme a Súmula n° 93/ STJ. Com a
edição da MP 1.963-17, de 30.03.2000 atualmente reeditada sob o
n° 2.170-36/2001,  passou-se a admitir a capitalização mensal nos
contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde
que  haja  previsão  contratual.  Precedentes  do  STJ.  É  licita  a
cobrança de  comissão de  permanência,  desde que não emulada
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com os juros remuneratórios, correção monetária ou encargos da
mora. TJPB - Acórdão do processo nº 20020100024872001 - Órgão
(3 CAMARA CIVEL) - Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SA
BENEVIDES - j. em 30/07/2012 (sic)

Analisando  as  cláusulas  contratuais,  verifico  que  a
capitalização  mensal  dos  juros  foi  expressamente  pactuada,  conforme
demonstrado  no  contrato  celebrado  entre  as  partes,  por  se  encontrarem
expostas as taxas de juros anual e mensal, f. 50.

A exposição numérica entre as taxas é dotada de clareza
e precisão para aferir a periodicidade da capitalização dos juros, pois a taxa
anual é superior ao duodécuplo da mensal. Este é o novel entendimento do
STJ, em recente julgado, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmado
pela 2ª Seção,  para os efeitos do art. 543-C do CPC/73, que corresponde ao
art. 1.036 do CPC/2015.

In verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXAS  MENSAL  E  ANUAL
EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS.  LEGALIDADE.  1.  No
julgamento do Recurso Especial 973.827,  julgado segundo o rito
dos  recursos  repetitivos,  foram  firmadas,  pela  2ª  Seção,  as
seguintes 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". 2. Hipótese em que
foram expressamente pactuadas as taxas de juros mensal e anual,
cuja observância, não havendo prova de abusividade, é de rigor. 3.
Agravo  regimental  provido.  (STJ;  AgRg-Ag-REsp  94.486;  Proc.
2011/0297351-9; SC; Quarta Turma; Relª Min. Isabel Gallotti; Julg.
16/08/2012; DJE 22/08/2012).  

A expressividade está retratada pela operação em que a
taxa efetiva anual contratada, que foi de 29,60%, é superior a doze vezes a
taxa efetiva mensal, que foi de 2,18%, f. 50, descaracterizando a abusividade
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alegada  e,  por  consequência,  não  gerando  direito  à  restituição  sob  esse
aspecto.

Outrossim, na esteira do que já vem decidindo o STJ, os
juros remuneratórios nos contratos bancários não estão limitados a 12% ao
ano e somente devem ser reduzidos judicialmente se fixados em patamar
muito  elevado,  acima  da  taxa  média  praticada  no  mercado,  de  modo  a
colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Caso contrário, deve ser
mantido no percentual livremente pactuado entre as partes, em respeito ao
princípio pacta sunt servanda, inexistindo substratos jurídicos para modificar
a sentença no tocante a este capítulo. 

2 – Comissão de permanência

Alega também o apelante que a cobrança da Tarifa de
Emissão de Carnê - TEC é abusiva,  por transferir  a instituição financeira
encargos indevidos para o consumidor.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo  o  rito  dos
recursos repetitivos, ao julgar o  Resp  1.255.573/ RS, acerca da matéria em
discussão,  firmou entendimento  no sentido  de  que somente  se  admite  a
incidência da tarifa de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para
o mesmo fato gerador quando baseadas em contratos celebrados até 30 de
abril de 2008, data em que entrou em vigência a resolução CMN 3.518/2007,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

A  relação  material  em  discussão  nestes  autos  foi
celebrada  em 1º/02/2007,  f.  50,  portanto,  antes  da  vigência  da  Resolução
CMN 3.518/2007, encontrando-se dentro do momento em que a instituição
financeira  detinha  liberdade  para  pactuar  as  modalidades  de  prestações
questionadas.

No caso concreto, a TEC foi livremente pactuada entre
as partes, restando configurada a legitimidade desse ato, por ter sido objeto
do contrato celebrado.

O  argumento  relativo  à  incompatibilidade  da  taxa
exigida em relação aos valores médios de mercado não prospera, porquanto
o julgamento do Superior Tribunal de Justiça não inova a norma que rege o
fato  em  discussão,  e  sim,  aplica  as  disposições  legais  que  respaldam  a
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exigência da tarifa.

Vale  ressaltar  também  que  a  taxa  média  de  mercado
corresponde aos valores comunicados ao Banco Central na forma do art. 3º,
da Resolução CMN 2.303/1996.

Por fim, a situação da repetição do indébito em dobro
não está configurada,  por ter a instituição financeira exigido da parte as
prestações pactuadas no contrato.

Em  face  do  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo irretocável a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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