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DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

REVISIONAL. EMPRESTIMO PESSOAL. DESCONTO EM

CONTA CORRENTE. CREFISA S/A.  PRELIMINAR

SUSCITADA PELO AUTOR. FALTA DE ANÁLISE DO

PEDIDO PRINCIPAL FORMULADO NA INICIAL. ERROR IN

PROCEDENDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR

ACOLHIDA.  RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

DESNECESSIDADE. CAUSA MADURA. CPC, ART. 1013,

§3º, II. APLICABILIDADE. JUROS EXCESSIVOS. PERFIL DE

RISCO DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.

VALOR COBRADO COMPATÍVEL COM A MÉDIA

PRATICADA PELA FINANCEIRA. VALOR EXPRESSO NO

CONTRATO E DIVULGADO PELO BANCO CENTRAL.

ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. Pedidos iniciais

julgados IMprocedentes.

1. Preliminar. Conforme o princípio da congruência, adstrição,

simetria ou paralelismo, presente nos artigos 2º, 141, 322 e

492, todos do Código de Processo Civil (artigos 2º, 128, 293 e

460 do CPC/73), a sentença deve resolver a lide nos exatos

limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi

pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita),

tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do
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ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de

ofício.

1.1 Error in procedendo, julgamento extra petita. A análise da

sentença recorrida revela que não foram observados os

contornos objetivos da lide, pois o demandante expressamente

requereu a diminuição do percentual de juros aplicado para a

taxa média praticada pela instituição financeira, sendo este o

único pedido da ação, o qual não foi analisado na sentença

recorrida. Preliminar acolhida.

1.2 Em que pese a sentença ser extra petita, impondo sua

cassação, estando a causa madura o suficiente para ser

decidida em 2ª Instância, ante o encerramento da fase

instrutória, viável o julgamento da causa, conseguintemente, a

desnecessidade de retorno dos autos ao 1º Grau, em prol dos

princípios da celeridade, da economia e da efetividade

processual, nos termos do art. 1013, §3º, II, do CPC.

2. Os juros remuneratórios, desde que observado o patamar

equivalente à taxa média do mercado praticado pela instituição

financeira, são de conhecimento dos consumidores em geral,

que aderem de maneira voluntária às cláusulas contratuais

firmadas, inexistindo motivo para se suscitar eventual

abusividade na cobrança.

3. Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições

financeiras não se sujeitam aos limites contidos na Lei de

Usura, conforme Súmulas n. 283/STJ e n. 596/STF.

4. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância

entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa

média praticada pela instituição financeira, conforme tabela

divulgada pelo Banco Central. Ademais a financeira realiza

empréstimos para pessoas com perfil de risco elevado, com

restrição de crédito no mercado, tendo, por conseqüência,

taxas de juros mais elevados que a média geral do mercado.
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5. Recurso de apelação provido. Preliminar de julgamento

extrapetita acolhida. Sentença cassada. Causa madura

para julgamento. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 1ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ALFEU MACHADO - Relator,

HECTOR VALVERDE - 1º Vogal, TEÓFILO CAETANO - 2º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER E ACOLHER A PRELIMINAR PARA CASSAR A

SENTENÇA. MÉRITO EXAMINADO. PEDIDO REJEITADO. UNÂNIME, de acordo

com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 25 de Janeiro de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

ALFEU MACHADO

Relator
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 Destaco o relatório da r. sentença (fl. 203):

 

 “Trata-se de Revisão de Contrato movida por BENEDITO DE

JESUS DOS SANTOS em face do CREFISA S/A - CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, partes qualificadas.

 O autor alegou ter firmado contrato de mútuo de R$ 400,00

com o réu, estipulando-se a amortização do débito de forma

parcelada e debitada em conta corrente. Depois de firmado o

pacto, entendeu ter sido prejudicado contratação de juros

remuneratórios superiores a 12% ao ano. 

 Pugnou pela procedência da ação com a correção do saldo

devedor e declaração de nulidade da cláusula que arbitra o

valor dos juros remuneratórios e, consequentemente a

restituição dos valores pagos a maior bem remuneração do

capital por juros simples.

 Requereu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da

justiça.

 Juntou documentos às fls. 10/52.

 Emenda, fl.63/64.

 Devidamente citado (fls. 73) a parte ré apresentou contestação

às fls. 79/106 alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial.

No mérito afirmou que os contratos firmados possuem

cláusulas que legitimam a conduta do requerido, não havendo

qualquer irregularidade no débito em conta. Afirmou que os

juros cobrados estão de acordo com as práticas de mercado,

não havendo qualquer irregularidade. Destacou que a

manifestação de vontade da autora foi expressa, livre e
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação interposta por BENEDITO DE JESUS DOS

SANTOS contra a r. sentença de fls. 203/210, proferida pelo Juízo da Quinta Vara

Cível da Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor,

ora recorrente, em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTOS, visando a revisão de cláusulas insertas em contrato de

financiamento bancário.
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espontânea, não tendo o requerido a coagido a firmar o

contrato e sendo a autora totalmente conhecedora das

cláusulas contratuais. A capitalização de juros foi contratada,

assim como os demais encargos previstos no contrato, e ainda,

que a legislação nacional não interditou nenhum dos encargos

contratados entre as partes. Teceu considerações de direito e

colacionou jurisprudência. Pugnou pelo acolhimento das

preliminares senão pela improcedência dos pedidos da autora.

 Juntou documentos às fls. 107/124.

 A autora apresentou réplica às fls. 128/129, reiterando os fatos

e fundamentos iniciais.

 Intimadas as partes para especificar provas, não foi postulada

a produção de mais provas.

  

 Os autos vieram conclusos para julgamento

 É o relatório.”

 

  

  

 Acrescento que o i. magistrado de primeiro grau julgou

improcedente o pedido, declarando a impossibilidade de redução dos juros a 12% ao

ano, possibilidade de capitalização de juros e utilização da tabela price.

 O autor apresentou embargados de declaração (fl. 212/214),

afirmando que não foi analisado o pedido de abusividade de juros frente à média

praticada no mercado. Em resposta aos embargos o juiz sentenciante manteve

integra a sentença (fl. 223).

 Inconformado o autor apresentou apelação às fls. 226/233,

suscitando preliminarmente nulidade da sentença por error in procedendo,

julgamento extra petita, uma vez que não foi analisado o pedido referente à revisão

do contrato para adequação à taxa média praticado pelo mercado.

 No mérito, o recorrente aduz que seja revisado o contrato para que

seja limitado o valor dos juros cobrados, de modo que os juros sejam reduzidos de

21,76% ao mês (261,12% ao ano) para 2,46% ao mês, percentual médio praticado

pelo banco responsável pela empresa ré.

 Sem preparo, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade de
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justiça.

 Contrarrazões às fls. 236/244, pugnando-se pela manutenção da

sentença.

 É o relatório.
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 Na sentença proferida o i. magistrado de primeiro grau julgou

improcedente o pedido, declarando a impossibilidade de redução dos juros a 12% ao

ano, possibilidade de capitalização de juros e utilização da tabela price.

Em suas razões de apelação o autor suscita preliminar de nulidade

da sentença por error in procedendo, julgamento extra petita, uma vez que não foi

analisado o pedido referente à revisão do contrato para adequação à taxa média

praticado pelo mercado.

No mérito, o recorrente aduz que seja revisado o contrato para que

seja limitado o valor dos juros cobrados, de modo que os juros sejam reduzidos de

21,76% ao mês (261,12% ao ano) para 2,46% ao mês, percentual médio praticado

pelo banco responsável pela empresa ré.

 

I - PRELIMINAR DEERROR IN PROCEDENDO, SENTENÇA

EXTRA PETITA 

 

O recorrente sustenta preliminar de julgamento extra petita, uma vez

que o juiz sentenciante não teria analisado o pedido realizado na inicial, mas apenas

arrazoado acerca de outras matérias, como capitalização de juros, utilização da

tabela price e limitação de juros a 12% anuais, os quais não foram alvo de nenhum

dos pedidos delineados na exordial.

Pois bem, conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria

ou paralelismo, presente nos artigos 2º, 141, 322 e 492, todos do Código de

Processo Civil (artigos 2º, 128, 293 e 460 do CPC/73), a sentença deve resolver a

lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi

pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (

extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as

matérias cognoscíveis de ofício.

Nesse diapasão, a propósito, confiram-se as lições de Nelson Nery

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código de Processo Civil Comentado. 11.

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 405-406 e 697), verbis:
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V O T O S

O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - Relator

Consoante relatado, trata-se de ação revisional na qual o autor

busca a limitação de juros praticada.
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1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os

limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao

contestar, apenas se defende do pedido do autor, não

deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se

torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide

reconvencional na petição inicial desta ação.

2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver

correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso

ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou

além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a

iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios

apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de

declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação,

se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser

entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e

o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à

causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem

pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz

deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra

ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido

e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da

congruência entre pedido e sentença não incide sobre as

matérias de ordem pública.

(...).

1. Correlação ente pedido, causa de pedir e sentença. O autor

fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial

(CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse pedido

limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra),

fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a

sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso.

A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por embargos

de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença

ultra ou extra petita não poder ser corrigida por embargos de
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declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar

o recurso, reduzi-la aos limites do pedido.

 

 

Na espécie, oapelante suscita em preliminar a existência de

julgamento extra petita, alegando que o seu pedido formulado limitou-se a

adequação da taxa de juros estabelecida em contrato à taxa média de mercado.

Analisando detidamente os autos observo que a preliminar suscitada

pela recorrente merece acolhimento.   A simples leitura da peça inicial fl.2/9 e

emenda de fl. 63/64 demonstra que o autor formulou apenas um pedido principal,

referente a limitação de juros à média do mercado:

 

 

"c) que seja julgado procedente a ação para revisar o contrato

de nº:040.700.008.800, o qual incide a taxa de juros de 21,76%

ao mês, e adequá-lo a taxa média de juros aplicada no

mercado pelo banco responsável pela empresa ré, qual seja,

2,46% ao mês."

 

 

Ressalte-se que o autor formulou apenas este pedido, sendo os

outros pedidos processuais ou subsidiários, como a devolução dos valores pagos a

maior.

Não obstante, a leitura da sentença de fls. 203/2010 revela que o

juiz sentenciante analisou pedidos diversos, referentes à capitalização de juros,

utilização da tabela price e limitação dos juros ao percentual de 12% ao ano

anteriormente previsto na constituição.

Desse modo, nota-se que a sentença recorrida não observou os

contornos objetivos da lide, pois o demandante expressamente requereu a limitação

de juros a taxa de mercado não sento analisado este pedido na sentença. 

Observa-se, portanto, falta de fundamentação na sentença, que não

tratou diretamente do único pedido formulado pelo autor, apenas tangenciando o

tema no momento que abordava a limitação de juros a 12% ao ano, mas não
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enfrentou diretamente o pedido formulado e sua fundamentação despendida.

Conclui-se, portanto, que a sentença decidiu fora dos limites da

lide, patente a existência dejulgamento extra petita, sendo imperiosa a

cassação da sentença, porquanto se trata de nulidade insanável (error in

procedendo). 

Nessa medida, em que pese ser a sentença extra petita, estando

a causa madura o suficiente para ser decidida em Segunda Instância, ante o

encerramento da fase instrutória, nos termos do art. 1013, §3º, II, do CPC e,

conseguintemente, a desnecessidade de retorno dos autos ao 1º Grau, em prol

dos princípios da celeridade, da economia e da efetividade processual, in

verbis:

 

 

Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento

da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato

julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente

com os limites do pedido ou da causa de pedir;

 

 

Em reforço, trago precedentes ainda sob a luz do Código de

Processo Civil de 1973 nos quais já se admitia a julgamento em segunda instância:

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

NEGATIVA DE PRORROGAÇÃO COM POSTERIOR

CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO COM A MESMA

NATUREZA. PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES

RELAT IVOS A  ESTE  PERÍODO.  AUSÊNCIA  DE

APRECIAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA
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CAUSA MADURA. ANALOGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA

INCAPACIDADE LABORAL E DO DESACERTO DA DECISÃO

QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO

BENEFÍCIO. 1. Restando omissa a sentença no que se

refere a um dos pedidos autorais, é forçoso reconhecer

que esta padece de vício citra petita. Entretanto, embora

referido vício pudesse resultar na decretação de nulidade e

retorno dos autos à instância de origem, o § 3º do art. 515

do CPC permite ao Tribunal julgar desde logo a lide

quando a questão versar exclusivamente sobre matéria de

direito e estiver em condições de imediato julgamento; ou

ainda, utilizando-se de interpretação extensiva do referido

parágrafo, se simplesmente a lide estiver em condições de

imediato julgamento, aplicando-se a "Teoria da Causa

Madura". (...). (Acórdão n. 850422, 20130111534857APC,

Relator: CARLOS RODRIGUES, 5ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.:

366) (g.n.)

 

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  R E V I S Ã O  D E  C O N T R A T O .

ARRENDAMENTO MERCANTIL. JULGAMENTO CITRA

PETITA.  OCORRÊNCIA .  PROSSEGUIMENTO DO

JULGAMENTO. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 515,

§ 3O, DO CPC. IOF. INOVAÇÃO DE PEDIDOS EM SEDE

RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO

RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 285-A DO CPC.

CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO.

TABELA PRICE. LEGALIDADE. NÃO PREVISÃO. TARIFAS

DE CADASTRO, INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO

CORRESPONDENTE PRESTADO À F INANCEIRA.

ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

I M P O S S I B I L I D A D E .  A U S Ê N C I A  D E  M Á - F É .

P R E Q U E S T I O N A M E N T O  E M  C O N T R A R R A Z Õ E S .

POSSIBILIDADE (§ 2º  DO ART.  285-A DO CPC).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU DE
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RECURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. 1. É citra petita a sentença que deixa de apreciar

na integralidade o pedido formulado pelo autor em sua

petição inicial. Configurada a mácula insanável, impõe-se a

cassação da sentença. Entretanto, a norma do artigo 515, §

3º, do CPC, prestigia os princípios da celeridade, economia

processual e da efetividade do processo, assim, se a

instrução do processo já se encontra encerrada,

inexistindo prova a ser revelada, não é necessária a

devolução dos autos à instância inferior, sendo cabível a

aplicação do preceito mencionado. (...). (Acórdão n. 642820,

20110110384314APC, Relator: CESAR LABOISSIERE

LOYOLA, Revisor: ALFEU MACHADO, 1ª Turma Cível, Data

de Julgamento: 12/12/2012, Publicado no DJE: 18/12/2012.

Pág.: 86) (g.n.)

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE

I M Ó V E L .  R E C U S A  D A  R É  E M  T R A N S F E R I R  A

PROPRIEDADE DO BEM VENDIDO E RECEBER O

RESTANTE DO PREÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

RESCISÃO DA AVENÇA. APELO DO AUTOR E RECURSO

A D E S I V O  D A  R É .  S E N T E N Ç A  C I T R A  P E T I T A .

RECONHECIMENTO DO VÍCIO. PROSSEGUIMENTO DO

JULGAMENTO. CAUSA MADURA. ART. 515, §3º, DO CPC.

NULIDADE DO CONTRATO. PARTES CAPAZES. AUSÊNCIA

DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. OUTORGA

DE ESCRITURA DEFINITIVA. PAGAMENTO PARCIAL DO

PREÇO. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DA PENA DE

PERDIMENTO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS COM A

CLÁUSULA PENAL.  BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE.

ABSORÇÃO DA PRIMEIRA PELA ÚLTIMA. CONDENAÇÃO

DO RÉU NAS PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.  INVIABIL IDADE.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. É citra petita a

sentença que deixa de apreciar pedido formulado pelo

autor. Entretanto, se a instrução do processo já se

encontra encerrada, não é necessária a cassação da
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sentença, sendo cabível a aplicação do preceito do art.

515 ,  §  3 º ,  do  CPC.  ( . . . ) .  (Acó rdão  n .  516528 ,

20090710027176APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE

ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 15/06/2011, Publicado no DJE: 05/07/2011. Pág.:

88) (g.n.)

 

 

Passa-se, então, à análise da causa.

 

II- DO MÉRITO

No particular, observa-se que o réu recorrente reconhece a

existência de vínculo jurídico-obrigacional, peculiaridade esta que também pode ser

evidenciada pela juntada do contrato e termo de acordo (fls. 12-19).

Pois bem. Sob o pálio de abusividade (CDC, art. 51, IV e XV), o

recorrente postula a redução da taxa de juros, de 21,76% ao mês para a média

praticada pelo banco responsável pela empres ré (fl. 63).

Inicialmente, apenas a título ilustrativo, apesar do pedido ser relativo

à medido do mercado, não se pode olvidar que as instituições financeiras não ficam

adstritas à Lei da Usura, conforme entendimento dos Tribunais Superiores pátrios,

in verbis: 

 

 

Súmula n. 596/STF: "As disposições do Decreto 22.626 de

1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos

cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou

privadas, que integram o sistema financeiro nacional."

 

 

No mesmo diapasão, confira-se o seguinte precedente deste TJDFT:
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DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS

REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. I - É legítima a adoção,

pelas instituições que compõem o sistema financeiro

nacional, de taxas de juros superiores a 12% (doze por

cento) ao ano, devendo eventual abusividade ser analisada

em cada caso concreto, hipótese não verificada no caso

em apreço. II - Nos contratos celebrados com instituições

financeiras, posteriormente à edição da Medida Provisória n.º

1.963-17/2000, perenizada sob o n.º 2.1270-36/2001 pela EC

21/2001, é lícita a capitalização de juros. III - A abusividade

contratual que justifica o afastamento da mora do devedor é

aquela preexistente à própria configuração desta. Não se pode

afastar os efeitos da mora quando os termos do contrato

questionados se encontram em consonância com o

ordenamento legal. IV - Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão n. 796635, 20120910257116APC, Relator: JOSÉ

DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma

Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE:

17/06/2014. Pág.: 177) (g.n.)

 

 

No particular, após minuciosa análise dos autos, observa-se

que o percentual de juros, apesar de ser elevado, não pode ser considerado

abusivo, visto as peculiaridades praticadas pela instituição financeira que

empresta dinheiro para pessoas sem crédito no mercado, com inscrição no

serviço de proteção ao crédito, ou seja, com alto grau de risco e sem qualquer

garantia fornecida.
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Nesse passo, a abusividade da taxa de juros praticada por

instituição financeira exige a comparação com operações similares praticadas pela

instituição financeira, na mesma época em que ocorreu a contratação. Se, nesse

contexto, verificar-se o excesso, será possível reduzir a taxa de juros.

Por outro lado não se pode tomar como simples referencial a média

do mercado como um todo, pois são empréstimos praticados em situações distintas

para pessoas com análise de riscos diferentes.

Tanto é que o autor não realizou o empréstimo diretamente com a

instituição financeira que detém conta corrente, Banco Bradesco, mas optou por

tomar empréstimo junto à instituição apelada, especializada em crédito de alto risco.

Ademais, os juros cobradosobedecem à tabela uniforme da

Instituição Financeira, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil - BCB,

cuja irregularidade não foi demonstrada, de forma que não há que se falar em

abusividade, para fins de limitação à média de mercado.

Isso porque o Banco Central não tabela o valor dos juros praticados

pelas instituições financeiras, mas apenas disponibiliza os valores praticados por

cada instituição financeira, de modo que fique acessível ao consumidor o percentual

de juros praticado pelo mercado, possibilitando a melhor escolha por parte do

consumidor.

Dessa forma, em prol do princípio da livre concorrência, levando em

conta a autorização fornecida pelo BCB aos agentes econômicos para adentrarem

no mercado e estabelecerem o valor dos juros para atração da clientela, observadas

as proibições e limitações normativas, cabe aos consumidores/clientes a escolha

livre dos produtos ou serviços que venham a necessitar, de acordo com a melhor

proposta.

Após o exercício dessa faculdade, tem-se por inviável o pleito de

limitação dos juros à média de mercado, cujo valor está adstrito à tabela uniforme da

instituição financeira, com anuência do BCB, e foi previamente divulgado ao

consumidor.

Cabe destacar que na emenda de fl. 63 o autor requereu que a

taxa de juros seja adequada à taxa media de juros aplicada pelo banco

responsável pela empresa ré, destacando o valor médio praticado pelo banco

Bradesco. Para tanto apresenta a planilha de fl. 65.

Não obstante, deve ser ressaltado que a planilha apresentada é
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referente à "aquisição de outros bens", não sendo o caso dos autos que se

trata de empréstimo pessoal não consignado sem garantia (apenas desconto

em conta corrente).

Na planilha correta do Banco Central, para empréstimo pessoal

não consignado, a empresa Crefisa aparece na 67ª posição com taxa média de

14,53% ao mês na data de 11/07/2012, não havendo comprovação nos autos de

que o valor cobrado no presente contrato foi maior que este percentual.

O apelante não traz qualquer cálculo para demonstrar o percentual

aplicado, fazendo apenas a menção de 21,76% aos mês, sem esclarecer como foi

achado esse percentual, sem mencionar se já é o valor capitalizado, simples ou

distinguir de qual contrato se refere, uma vez que o autor firmou mais de um contrato

com a empresa.

Na contestação a empresa juntou contratos de empréstimo pessoal,

nos quais consta a taxa de 14,50% ao mês (fl. 117/120) (exatamente o mesmo valor

divulgado pelo banco central), de modo que, apesar de ser um valor elevado,

demonstra que foi informado ao consumidor o valor cobrado, assim como o valor é

compatível com o percentual médio praticado pela empresa.

Desse modo, não ficou comprovada a discrepância entre os juros

efetivamente aplicados no contrato objeto dos autos e a taxa média praticada pela

instituição financeira à época, ainda mais considerando o perfil de risco da empresa

que efetua empréstimos para pessoas com restrição de crédito.

Inviável, assim, o reconhecimento da abusividade da taxa de juros

adotada pela empresa ré.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO PARA,

ACOLHENDO A PRELIMINAR SUSCITADA, CASSAR A SENTENÇA

RECORRIDA e, avançando no mérito com fulcro no art. 1013, §3º, II, do CPC,

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, mantendo-se a higidez do contrato

firmado.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e

honorários advocatícios em favor do procurador do réu que arbitro em 20% do valor

da ação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando suspensa a cobrança desta

verba, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98

do CPC.

É como voto.
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O Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador TEÓFILO CAETANO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER E ACOLHER A PRELIMINAR PARA CASSAR A

SENTENÇA. MÉRITO EXAMINADO. PEDIDO REJEITADO. UNÂNIME
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