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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO,  POR  INÉPCIA  DA
INICIAL. NECESSIDADE DE REFORMA. EXORDIAL
QUE  ATENDE  AOS  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE.  CAUSA MADURA.  EXAME  DO
MÉRITO.  PERCENTUAL  DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  ABUSIVIDADE  CONSTATADA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA
DEMANDA,  PARA  QUE  SEJA  DETERMINADA  A
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS JUROS À MÉDIA
DE  MERCADO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

Tendo  o  autor  especificado  o  aspecto  contratual
considerado  abusivo,  qual  seja,  a  taxa  de  juros
remuneratórios, bem como exposto as razões de fato e
direito a, na sua ótica, ampararem o pleito revisional,
não há que se falar em inépcia da inicial, pelo que deve
ser  reformada a  sentença  que  extinguiu  o  feito  sem
resolução do mérito.

Verificada  a  abusividade  da  taxa  de  juros
remuneratórios contratada, deve ser determinada a sua
redução ao percentual da taxa média de mercado, à luz
de  orientação  jurisprudencial  firmada  pelo  STJ  no
Resp.  1.112.879/PR,  submetido  à  sistemática  dos
recursos repetitivos.



Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nicodemos Ferreira de
Oliveira, buscando a reforma da sentença (fls. 57/58v) do Juízo de Direito da
Comarca de Alagoa Grande, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c
Indenização e Repetição de Indébito, ajuizada pelo apelante em face do Banco
Bradesco S/A, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial,
sob o argumento de que o autor não apontou especificamente as cláusulas
contratuais que pretende revisar.

Nas razões do seu apelo (fls. 61/71), o autor/apelante aduziu que
não há que se falar em inépcia da inicial, porquanto a revisão das abusividades
contratuais é direito do consumidor e, mesmo que se vislumbrasse vício na
petição inaugural, caberia ao juízo conceder a oportunidade para a respectiva
regularização, não decretar a extinção do feito diretamente, como o fez. 

Com essas considerações, requereu a reforma da sentença, com
o julgamento de procedência do pleito exordial.

Contra-arrazoando (fls. 75/80), o promovido/apelado pugnou pela
manutenção do decisum.

Às  fls.  88/90,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.
Decido.

Esclareço, de plano, que merece reforma a sentença de primeiro
grau.

Conforme relatado, o juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução
do mérito, por inépcia da inicial, sob o argumento de que o autor não apontou
especificamente  as  cláusulas  contratuais  que  pretende  revisar  na  presente
ação revisional.

De fato, se o autor não houvesse especificado, na exordial,  os
aspectos contratuais objeto das supostas abusividades e, consequentemente,
alvo  do pleito  revisional,  não ensejaria  conhecimento  o  pedido genérico  de
revisão,  já  que à luz do  enunciado da súmula 381 do STJ,  “nos contratos
bancários,  é  vedado  ao  julgador  conhecer,  de  ofício,  da  abusividade  das
cláusulas”.

Ocorre que, da leitura da peça exordial,  denota-se que a parte
autora especificou o aspecto contratual considerado como abusivo, qual seja, a
taxa de juros remuneratórios, conforme se percebe dos trechos que a seguir
transcrevo:



“[…]  O  promovente  contratou  um  empréstimo
consignado  junto  ao  promovido,  no  valor  de
R$2.857,31  (dois  mil,  oitocentos  e  cinquenta  e  sete
reais  e  trinta  e  um  centavos),  sendo  que  o  banco
promovido aplicou taxa de juros exorbitante, de 5,45%
ao mês, chegando a cifra absurda de 89,11% ao ano, o
que totalizou o valor final  do empréstimo R$6.212,48
(seis  mil  duzentos  e  doze  reais  e  quarenta  e  oito
centavos),  a  ser  pago  em 36  parcelas  de  R$172,68
(cento  e  setenta  e  dois  reais  e  sessenta  e  oito
centavos),  conforme  comprovante  de  contratação  de
crédito pessoal em anexo (DOC. 03).
Acontece  Excelência  que  os  valores  dos  juros
aplicados pelo  banco promovido contrariam todos os
princípios morais e legais, inclusive portarias do banco
central.  Apesar  de ser  permitida a livre concorrência,
com  aplicabilidade  de  juros  de  acordo  com  cada
instituição  financeira,  o  que  ocorreu  na  presente
demanda,  contrasta  com todas estas  situações,  uma
vez que no mercado se aplica uma média de juros em
empréstimo deste tipo o valor de no máximo 2,00% ao
mês, como podemos observar nos folhetos distribuídos
pelas instituições financeiras.
[…].
Diante  do  exposto  podemos  concluir  que  o  banco
promovido  agiu  de  má-fé  aplicando  juros  ilegais,
caracterizando  a  prática  de  usura,  com  juros
exorbitantes e lesivos ao patrimônio do promovente, de
forma  que  resta  verificada  a  abusividade  do  banco
promovido,  diante  da  média  praticada  no  mercado,
cabe  ao  juiz  reduzi-los  a  patamares  aceitáveis,
determinando a revisão contratual com a repetição de
indébito e o dano moral sofrido pelo promovente” (fls.
02/03).

Com  efeito,  tendo  o  autor  especificado  o  aspecto  contratual
considerado abusivo,  qual  seja,  a  taxa de juros  remuneratórios,  bem como
exposto  as  razões  de  fato  e  direito  a,  na  sua  ótica,  ampararem  o  pleito
revisional,  não  há  que  se  falar  em  inépcia  da  inicial,  pelo  que  deve  ser
reformada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Registro  que,  como  o  processo  se  encontra  maduro  para
julgamento, prescinde-se do retorno do processo ao juízo de primeira instância,
devendo-se passar, de logo, ao exame meritório, nos termos do art. 1.013,
§3º, I, CPC/15.



Conforme  explicado  acima,  a  insurgência  revisional  do
autor/apelante se direciona contra a taxa de juros aplicada no contrato, sob o
argumento de que ela é abusiva.

Como cediço,  as  instituições  financeiras  não  estão  sujeitas  às
limitações da Lei de Usura, razão pela qual podem cobrar juros remuneratórios
em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano.

Ocorre que, apesar disso, o STJ já pacificou, em julgamento de
recurso (Resp. 1.112.879/PR) submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
que “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados” (grifei). Eis a
ementa do aresto:

BANCÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE  PROCESSO  REPETITIVO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  CONTRATO  QUE  NÃO  PREVÊ  O
PERCENTUAL  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS  A  SER
OBSERVADO.  I  -  JULGAMENTO  DAS  QUESTÕES
IDÊNTICAS  QUE  CARACTERIZAM  A  MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital  é  imediata,  o  montante  dos  juros  remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros  à  média  de  mercado  nas  operações  da  espécie,
divulgada  pelo  Bacen,  salvo  se  a  taxa  cobrada  for  mais
vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa  média  se  for  verificada  abusividade  nos  juros
remuneratórios praticados. […].1 (grifei).

In casu, a taxa prevista em contrato (79,58% ao ano) discrepou,
de forma patente e ostensiva, da média de mercado da época da celebração,
setembro  de  2013,  a  qual,  de  acordo  com informações  do  site  do  Banco
Central  do  Brasil,  correspondeu,  para  a  operação  celebrada  pelas  partes
(Crédito  pessoal  consignado  para  trabalhadores  do  setor  privado),  ao
percentual médio de 30,61 % ao ano.

Em sendo assim, não restam dúvidas da abusividade praticada na
taxa de juros  prevista  em contrato,  razão pela  qual  se  impõe,  no  ponto,  a
revisão do contrato, a fim de que o aludido percentual seja reduzido para a
média praticada no mercado (30,61% ao ano).

Registro, por outro lado, que, como não ficou demonstrada a má-
fé do promovido, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não
em dobro.

1 STJ -  REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 19/05/2010.



Ressalto, por fim, que não merece guarida o pleito de indenização
por danos morais, pois, à luz de entendimento predominante na jurisprudência
pátria, a incidência de cláusulas contratuais tidas por abusivas não enseja, por
si só, prejuízo extrapatrimonial.

Com efeito, deve o presente recurso ser provido em parte, a fim
de que, julgando-se parcialmente procedente o pedido inicial, seja determinada
a  revisão  do  contrato  celebrado  entre  as  partes,  com  a  fixação  dos  juros
remuneratórios  na  média  de  mercado  da  época  da  contratação,  qual  seja,
30,61 % ao ano, devendo a parte promovida devolver, de forma simples, os
valores pagos a maior pelo autor, com a possibilidade de compensação, caso
exista saldo devedor em favor do promovido.

Ressalte-se  que,  como  o  presente  julgamento  está  em
consonância  com  orientação  emanada  de  recurso  representativo  da
controvérsia  (Resp.  1.112.879/PR),  prescinde-se da  remessa  do recurso  ao
órgão colegiado, sendo possível a aplicação do disposto no art. 932, V, b,
do CPC/15.

Face  ao  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL ao  presente
apelo, para, julgando parcialmente procedente o pedido inicial,  determinar a
revisão  do  contrato  celebrado  entre  as  partes,  com  a  fixação  dos  juros
remuneratórios  na  média  de  mercado  da  época  da  contratação,  qual  seja,
30,61 % ao ano, devendo a parte promovida devolver, de forma simples, os
valores pagos a maior pelo autor, com a possibilidade de compensação, caso
exista saldo devedor em favor do promovido. 

Como o autor decaiu na parte mínima do pedido, determino que o
promovido pague honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.

P.I.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                             Relatora
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