
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0106505-18.2012.815.2001
RELATORA : Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Adriano Arcanjo de Araújo
ADVOGADO : Hilton Hril Martins Maia (OAB/PB nº 17.213)
APELADO : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : Sérgio de Túlio Barcelos (OAB/PB nº 20.412-A)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DE
SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA - ANULAÇÃO DE
PARTE  DO  COMANDO  JUDICIAL  -  INTELIGÊNCIA DO
ART.  1.013, § 3.º, III do CPC - PREFACIAL ACOLHIDA -
MÉRITO  -  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO
BANCÁRIO  – SENTENÇA  -  JULGAMENTO  DE
IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR –  LIDE
ANALISADA  COM  BASE  NO  CONTRATO   FIRMADO
ENTRE  AS  PARTES  – COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA
CUMULADA  COM  OUTROS  ENCARGOS,  JUROS  DE
MORA E MULTA CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO CDC –
ABUSIVIDADE,  CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS  E APLICAÇÃO DA TABELA PRICE –
VALOR  DAS  PRESTAÇÕES  OU  FÓRMULA  DE
CÁLCULOS  DAS  CONTRAPRESTAÇÕES,  COM
CRITÉRIO  DE  REAJUSTE  –  IMPOSSIBILIDADE  DE
DECLARAÇÃO  DE  ABUSIVIDADE  NAS  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS  –  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  DANO
MORAL  PREJUDICADOS  - MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- É possível a revisão das taxas de juros remuneratórios nas
relações de consumo, uma vez demonstrada a abusividade
e  seja  capaz  de  colocar  o  consumidor  em  desvantagem
exagerada, mediante infração ao disposto no art. 51, § 1º,
do CDC, ante as particularidades do caso em concreto.

-   “É  cabível  a  capitalização  dos  juros,  em periodicidade
mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a
partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n.
2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de
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juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para  caracterizar  a  pactuação  da  capitalização  mensal”
(STJ, REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia,
Relatora  para  o  acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,
Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  ACOLHER  A PRELIMINAR  DE  JULGAMENTO
EXTRA PETITA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  92/96)  interposta  por  Adriano
Arcanjo de Araújo, buscando reformar a sentença (fls.  106/112) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da  4ª Vara  Cível da Capital que,  nos autos da  Ação de
Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada contra Banco do Brasil
S/A, julgou improcedente o pedido, com base no art. 487, I do CPC.

Condenou  o  autor ao  pagamento  das  custas  e  honorários
advocatícios, estes  arbitrados em  R$ 1.000,00 (hum mil reais), com base no
art. 85, §2º, do CPC, observando, por fim, a ressalva do art. 98, § 3.º do CPC
quanto ao beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões o autor/recorrente assevera que deve ser afastada a
incidência  da  cobrança de  juros  remuneratórios  capitalizados  mensalmente,
bem  como  a  utilização  da  tabela  price.  Em  seguida,  insurge-se  contra  a
abusividade  dos  juros  remuneratórios,  a  cobrança  da  comissão  de
permanência com outros encargos, além dos juros de mora e multa contratual.
Por fim, requer o provimento do recurso e, por conseguinte, a condenação do
apelado.

Sem contrarrazões(certidão - fls. 100).

Parecer do Ministério Público opinando pela rejeição da preliminar
e  prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 122/126).

VOTO

1. Preliminarmente

1.1  Do  julgamento  do  pedido  extra  petita suscitada  pelo
Ministério Público:

Em seu parecer, o Órgão Ministerial ad quem alegou a existência
de nulidade na sentença relativa a julgamento diverso do pedido inicial.

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Assiste razão ao Parquet.

Do exame da inicial, verifica-se que o apelante delimitou o pedido
inicial a dois aspectos: juros superiores a 12% e sua capitalização mensal com
a utilização da tabela price, enquanto que na sentença a magistrada analisou e
declarou a legalidade das tarifas administrativas do contrato e da comissão de
permanência, incorrendo em vício extra petita previsto no art. 492 do CPC. 

Nesses casos, em louvor ao princípio da primazia do julgamento
de mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença sem implicar na
impossibilidade de análise  do mérito  quando o  processo está  maduro  para
julgamento consoante prevê o art. 1.013, § 3.º, III do CPC1

Isso posto, acolho a preliminar de nulidade da sentença suscitada
pelo Ministério Público em relação à parte que extrapolou os limites da lide
(despesas administrativas e comissão de permanência).

Mérito.

Uma vez superada a preliminar de nulidade por vício extra petita,
passo à análise do mérito da demanda qual seja:  capitalização mensal com a
utilização da tabela price e  juros superiores a 12%.

Em  que  pese  a  irresignação  do  autor,  o  apelo  não  enseja
provimento.

A princípio, saliento que apenas se existente abusividade no caso
concreto, é devida a revisão contratual. Nesse sentido, determinou o REsp nº
1.061.530/RS2,  com  os  efeitos  do  §  7º  do  artigo  543-C  do  CPC: […]  “É
admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros  remuneratórios  em  situações
excepcionais,  desde que  caracterizada  a  relação de  consumo e  que  a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-  art.  51,  §1º,  do  CDC)  fique  cabalmente  demonstrada,  ante  as
peculiaridades do julgamento em concreto.”

Conforme leitura do contrato  de  celebrado entre as partes  (fls.
117/18),  a capitalização mensal  de juros  foi  expressamente prevista,  pois  a
taxa de juros  (2,70%), sendo a  taxa de juros anual  em torno de 32,40%.
Dessa  forma,  o  requisito  da  pactuação  expressa  da  capitalização  de  juros
encontra-se preenchido por meio da análise entre a taxa de juros mensal e a

1Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém,
objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.;

2DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.  RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  INCIDENTE  DE  PROCESSO  REPETITIVO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO  DA  MORA.  JUROS  MORATÓRIOS.  INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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taxa de juros anual.

Amoldando  os  termos  da  orientação  do  Superior  Tribunal  de
Justiça (REsp 973.827-RS) ao caso em questão, verifico:

1  –  O  contrato  foi  celebrado  após  a  publicação  da  Medida
Provisória nº 1.963-17/00, pois a cédula de crédito bancário foi pactuada entre
as partes em 30/12/2009; 

2  –  A pactuação  expressa  da  capitalização  mensal  dos juros
encontra-se  presente,  conquanto  a  taxa  de  juros  anual  é  superior  ao
duodécuplo da taxa mensal.

Assim,  tendo  sido  expressamente  prevista  no  contrato,  não  é
possível afastar a cobrança de juros capitalizados.

Consigne-se, ainda, que o contrato de financiamento de veículo
em questão foi  assinado em 30 dezembro de 2009. O percentual  dos juros
remuneratórios previsto  no contrato é de  2,70% ao mês e  32,40% ao ano,
enquanto que a taxa média de mercado apresentada pelo Banco Central para o
mesmo período é 26,92% ao ano. Portanto, o índice imposto ao consumidor
não afigura-se como abusivo, uma vez que está dentro dos padrões aplicados
no país para as operações da espécie.

Assim, diante da especificidade do contrato, não é possível, em
tese, identificar se nas parcelas houve incidência de juros remuneratórios no
cálculo  das  prestações,  tampouco  o  percentual  porventura  aplicado,  o  que
impede a conclusão acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios,
como também os demais encargos citados na peça recursal.

Com  relação  à  capitalização  de  juros,  está  assentado  na
jurisprudência  que  nas  operações  realizadas  pelas  instituições  financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir da publicação da medida
provisória  n.  1.963-17  (31.3.00)  e  desde  que  pactuada,  de  forma  clara  e
expressa, é admitida a sua capitalização em periodicidade inferior a um ano,
assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual doze
vezes maior a mensal.

A questão,  inclusive,  foi  submetida  à  sistemática  dos  recursos
repetitivos no julgamento do Resp.  nº  973.827/RS,  conforme se confere do
julgado:

CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO.  AÇÕES  REVISIONAL  E  DE  BUSCA  E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE  FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA DE  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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COMPOSTOS.  DECRETO  22.626/1933  MEDIDA
PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1.  A  capitalização  de  juros  vedada  pelo  Decreto
22.626/1933  (Lei  de  Usura)  em intervalo  inferior  a  um
ano e  permitida  pela  Medida  Provisória  2.170-36/2001,
desde  que  expressamente  pactuada,  tem  por
pressuposto a  circunstância  de  os  juros devidos e  já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal.  Os  juros  não  pagos  são  incorporados  ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 
(...)
3. 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".
(...)
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.
(STJ,  REsp  nº  973.827,  RS,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe
Salomão,  Relatora  p/acórdão  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti, julgado em 27.06.2012, retificada a proclamação
do resultado em 08.08.2012)

Ainda,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  BANCÁRIO.
REVISIONAL.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  PACTUADA.
LEGALIDADE.  TAXA DE  JUROS  ANUAL SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade
mensal,  desde  que  pactuada  para  os  contratos
celebrados a partir  de 31 de março de 2000 -  data da
publicação  da  MP  n.  2.170-36/2001.  A  previsão  no
contrato  bancário  de  taxa  de  juros  anual  superior  ao
duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a
pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS,
representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão
Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  Segunda Seção,  julgado
em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).
2.  No  caso,  assentado  no  acórdão  recorrido  que  há
comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o
produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida
a cobrança da capitalização mensal.

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
24/02/2015, DJe 05/03/2015)

      Dessa forma, inexistindo irregularidades no contrato, prejudicada a
irresignação  referente  à  repetição  do  indébito,  devendo  ser  mantido  o
julgamento de improcedência.

Feitas  tais  considerações,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
NULIDADE DE PARTE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO PARQUET E, NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a sentença recorrida
em todos os seus termos.

Em  face  de  a  sentença  ter  sido  publicada  sob  a  égide  do
CPC/2015  e  o  novo  código  de  ritos  haver  trazido  inovação  a  respeito  de
honorários recursais dispondo, expressamente, em seu art. 85, §1º, que “são
devidos  honorários  advocatícios  […]  nos  recursos  interpostos,
cumulativamente”,  prescrevendo,  ainda,  no  §  11  que  “o  tribunal,  ao  julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente […]”, deve haver, então,
sua fixação.

Nessa perspectiva, majoro os honorários anteriormente arbitrados
em favor do causídico da parte autora/recorrida, fixando-os em 1.100,00(hum
mil e cem reais), devendo-se observar, contudo, o comando do art. 98, § 3º do
NCPC, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/01

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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