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EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

I. Em atenção ao princípio da dialeticidade consagrado no

artigo 514 do Código de Processo Civil, não se conhece do

recurso na parte em que apresenta motivação dissociada

da sentença.

II. A discussão sobre a liceidade da capitalização de juros,

encargo sobre o qual as partes não controvertem, não

desautoriza o uso da técnica de julgamento do artigo 285-A

do Código de Processo Civil.

III. O julgamento liminar de improcedência comprime o

procedimento e antecipa da fase decisória, porém
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salvaguarda o exercício do contraditório e da ampla

defesa, tanto para o autor como para o réu, não portando

nenhum signo de inconstitucionalidade.

IV. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36,

perenizada pela Emenda Constitucional nº 32, deixou de

incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade

inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a

partir de 31.03.2000.

V. Na cédula de crédito bancário há autorização específica

para a capitalização de juros no artigo 28, § 1º, da Lei

10.931/2004.

VI. A existência do débito e a licitude dos encargos

financeiros projetados no contrato torna legítima e regular

a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao

crédito.

VII. A discussão judicial de cláusulas contratuais reputadas

ilícitas não tem o condão de desconfigurar a mora daquele

que  de ixa  de  pagar  as  p res tações  a jus tadas

cont ra tua lmente .

VIII. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JAMES EDUARDO  OLIVEIRA

- Relator, CRUZ MACEDO - Revisor, FERNANDO HABIBE - 1º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 6 de Agosto de 2014.

Documento Assinado Eletronicamente

JAMES EDUARDO  OLIVEIRA

Relator
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Alega a apelante (i) que houve cerceamento de defesa porque a

prova pericial era imprescindível para demonstrar a cobrança de juros

capitalizados; (ii) que não obstante a edição da Medida Provisória n. 2.170-36

permanece vedada a capitalização de juros, ressalvadas as exceções legais;

(iii) que mudança no Sistema Financeiro Nacional depende de lei

complementar; (iv) que o Código de Defesa do Consumidor dispõe que são

nulas as cláusulas que impõem exagerada desvantagem ao consumidor; e (v)

que os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro na

forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou para

reformá-la, com o acolhimento dos pedidos iniciais.

O preparo não foi realizado em função da gratuidade de justiça

deferida (fl. 36).

Em contrarrazões aduz a apelada que o recurso não deve ser

conhecido porque não há correlação entre as razões recursais e a sentença;

(ii) que o custo efetivo total da operação está previsto no contrato, o que

evidencia a desnecessidade da produção de prova pericial; (iii) que a cobrança

de taxas só poderia ser considerada abusiva se houvesse vedação legal

expressa ou se imposta posteriormente, não constando no contrato; (iv) que a

incidência do IOF nada tem de ilegal ou abusiva, porquanto se verifica

independente da vontade dos contratantes; (v)  que a apelante encontra-se em

mora, portanto, é facultado ao credor adotar as medidas cabíveis buscando

recuperar o crédito concedido ao devedor; (vi) que não há embasamento

técnico e jurídico para o pedido de repetição do indébito, uma vez que as

cobranças foram realizadas nos termos do contrato.

Pugna pela inadmissibilidade do recurso ou desprovimento do

recurso.  

Recurso recebido no duplo efeito (fl. 48).

É o relatório.

À Douta Revisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO interposta por JANETTE DAS GRAÇAS

LOPES MESQUITA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de

Brasília que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO proposta em

face de FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,

julgou improcedente o pedido.
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A despeito da fragilidade técnica da petição inicial quanto às

tarifas consideradas ilegais, seja quanto ao pedido ou à causa de pedir, a

sentença é expressa quanto à legalidade da cobrança da tarifa de abertura de

crédito - TAC e do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF.

Ocorre que a mesma deficiência técnica se observa no plano

recursal, pois a apelante não explicitou, nas razões recursais, "os

fundamentos de fato e de direito" e o "pedido de nova decisão", em clara

desobediência ao disposto no artigo 514, incisos II e III, do Código de

Processo Civil.

A apelante limitou-se a tecer generalidades sobre a ilicitude de

cláusulas contratuais abusivas. Para se ter uma idéia do total alheamento das

razões recursais em relação à motivação da sentença, basta verificar o

seguinte trecho:

 

Esse é o ponto a ser ressaltado: é a cobrança continuada de tarifas

declaradas ilegais pela r. sentença, em desprestígio às decisões

judiciais arroladas, que torna abusiva a conduta da empresa e dá

causa à sanção do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do

Consumidor.

 

Desatendido o princípio da dialeticidade embutido no artigo 514

da Lei Processual Civil, o recurso não pode ser conhecido na parte relativa à

TAC e ao IOF. Discorrendo sobre esse requisito formal indispensável ao

conhecimento da apelação, explanam Fredie Didier Jr. e José Carneiro da

Cunha:

 

De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja

formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste

sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e

V O T O S

O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO  OLIVEIRA - Relator

I. Conhecimento parcial do recurso
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necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais

requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-

se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.

(Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm,

p. 59).

 

Conheço, pois, apenas em parte do recurso interposto.

 

II. Cerceamento de defesa

 

A argüição de cerceamento de defesa em virtude da falta da

produção de prova pericial não encontra ressonância nos autos. O julgamento

na forma do artigo 285-A do Código de Processo Civil.

A capitalização de juros que sequer é fato incontroverso e foi

expressamente admitida na sentença, motivo por que a prova pericial não se

revelava admissível.

Somente fatos que sejam ao mesmo tempo controversos e

relevantes para o julgamento da lide justificam a incursão do processo na fase

instrutória. Fatos que são incontroversos, como a capitalização de juros no

caso concreto, ou irrelevantes para a solução do litígio, não justificam a

dilação probatória. Na célebre lição de Francesco Carnelutti:

 

Uma prova não deve ser aceita senão quando seja admissível e

relevante: é admissível, se nenhuma regra de prova legal estatui sua

ineficácia; é relevante se o fato que a prova está destinada a

estabelecer constitui uma razão da decisão. Uma prova inadmissível

ou irrelevante não deve ser aceita porque ocasionaria, sem utilidade

alguma, um estorvo para o processo. (Instituições do Processo Civil,

Volume II, 1999, Servanda, p. 97).
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Uma vez que a capitalização de juros não representa fato

controverso, por óbvio descabe cogitar da necessidade da produção da prova

pericial pleiteada para a sua demonstração. Nesse sentido, decidiu o Supremo

Tribunal Federal:

 

O indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo

juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes. (AGRG no AI 835.099/RJ, 1ª T., rel. Min. Ricardo

Lewandowski, DJe 82/2011).

 

 

Não caracteriza cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente,

indefere determinada diligência probatória. (AGRG. no AI 627.101/RS,

2ª T., rel. Min. Ayres Britto, DJe 03.03.2011).

 

Na mesma trilha jurisprudencial, deliberou este Tribunal de

Justiça:

 

Não se evidenciando a necessidade da produção de prova pericial para

a solução do litígio, deve ser indeferido pelo Juiz o pedido de sua

realização, conforme determina o art. 130, do CPC. Não há

cerceamento de defesa, quando o magistrado, verificando que a prova

dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide,

por ser o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de

mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do

magistrado. (APC 20090111349938, 4ª T., rel. Des. Arnoldo Camanho de

Assis, DJe 28/05/2013).

 

 

Compete ao magistrado decidir acerca da viabilidade e necessidade de

produção probatória, já que as provas têm justamente no juiz o seu
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destino final. Desnecessária a realização de perícia para se aferir a

validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate de suposta

existência de juros abusivos. (APC 20110112307615, 5ª T., rela. Desa.

Gislene Pinheiro, DJe 28/08/2013).

 

 

As questões em análise envolvem interpretação de cláusulas

contratuais e são eminentemente de direito, existindo nos autos

provas suficientes para formar o convencimento do julgador, não

sendo necessária a produção de prova pericial ou de qualquer outra.

(APC 20090111177367, 3ª T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe

26/08/2013).

 

Nesse contexto, não há nenhum reparo à aplicação da técnica

de julgamento do artigo 285-A do Código de Processo Civil.

Voltado à densificação dos princípios da celeridade e da

economia processuais, o mecanismo jurídico de que se cogita visa evitar

dispêndio de tempo e de recursos para o alcance da tutela jurisdicional. Na

linha do que prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

 

A norma comentada é medida de celeridade (CF 5.º, LXXVIII) e de

economia processual, que evita a citação e demais atos do processo,

porque o juízo já havia decidido questão idêntica anteriormente. Seria

perda de tempo e dinheiro e de atividade jurisdicional insistir-se na

citação e na prática dos demais atos do processo quando o juízo já

tem posição firmada quanto à pretensão deduzida pelo autor. (Código

de Processo Civil Comentado, 13ª ed., RT, p. 667).

 

Dentro dessa perspectiva, quando a matéria versada nos autos

é estritamente de direito e quando o juízo a quo tem em seu repertório

sentenças de total improcedência para molduras jurídicas idênticas, a

utilização do expediente processual previsto no artigo 285-A do Código de

Processo Civil não desperta qualquer tipo de ilegalidade, muito menos
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confronto com princípios de índole constitucional. Conforme decidiu este

Tribunal de Justiça:

 

Preenchidos os requisitos legais para a reprodução de sentença

anterior de improcedência, cabível o julgamento antecipado da lide,

com arrimo no artigo 285-A do Código de Processo Civil, sem que tal

medida importe violação aos princípios constitucionais do

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. - Tratando-

se de causas repetitivas, cuja matéria controvertida é unicamente de

direito, tais como as ações revisionais em que se discute a legalidade,

ou não, da capitalização mensal de juros, entre outros, admite-se o

julgamento l iminar de improcedência.  Precedentes.  (APC

20120910184386, 3ª T., rel. Des. Otávio Augusto, DJe 21/05/2013).

 

A salvaguarda do exercício do contraditório e da ampla defesa,

tanto para o autor como para o réu, afasta qualquer resquício de

inconstitucionalidade do preceito legal em referência e da sentença proferida

com amparo em sua engenharia procedimental. Nesse sentido, destaca Ernane

Fidélis dos Santos:

 

O dispositivo é perfeitamente aplicável, estando em consonância com

os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já

que se trata de mera antecipação do julgamento, de influência, na

relação processual, de imediato, sobre o autor, mas a ele permitindo-

se o prosseguimento do feito através de recurso. Para o réu, por outro

lado, a improcedência só lhe traz benefício e o contraditório e a

amplitude de sua defesa, no caso de recurso, ficam resguardados, sem

nenhum prejuízo processual. (Manual de Direito Processual Civil,

Volume 1, 11ª ed., Saraiva, p. 225).

 

Conclui-se, assim, pela correção do julgamento realizado com

suporte no artigo 285-A do Código de Processo Civil.
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III. Capitalização de juros

Em que pese respeitável posicionamento em sentido contrário,

com a edição da Medida Provisória 2170-36/2001, perenizada pela Emenda

Constitucional 32, passou-se a permitir expressamente a capitalização de juros

em periodicidade inferior a um ano. De acordo com o artigo 5º desse diploma

legal:

 

Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do

Sistema Financeiro Nacional,é admissível a capitalização de juros com

periodicidade inferior a um ano.

 

A par da natural resistência à inserção do novo texto legal ao

ordenamento jurídico que sempre repudiou esse tipo pactuação, não parece

razoável negar-lhe vigência ou aplicabilidade, sendo oportuno lembrar que a

capitalização de juros encerra postulado financeiro aceito e praticado

mundialmente.

Seja como for, registre-se que não há dissenso jurisprudencial

sobre a licitude da capitalização de juros. A matéria foi decidida pelo Superior

Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, consoante se

colhe do seguinte 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

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-

36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1.

Acapitalização 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.
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2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,

de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos

usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do

cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa

efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto,

o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 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". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer

outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança

dos encargos da mora quando caracterizado o estado de

inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade

das cláusulas contratuais questionadas. (STJ, REsp. 973.827/RS, 2ª

Seção, rela. p/ac Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.09.2012).

 

Na mesma diretriz está consolidada a jurisprudência deste

Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguinte precedente:

 

É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente

pactuada em contratos posteriores à publicação na Medida Provisória

2.170-36/01, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso do réu desprovido. (APC 20100110239045, 4ª T., rel. Des.

Antoninho Lopes, DJe 05/09/2013).
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A idéia de que a exigência de Lei Complementar contida no art.

192 subtrai a idoneidade jurídica da legislação infraconstitucional sobre juros

não resiste a uma percuciente abordagem exegética.

A Lei Complementar de que trata esse preceito constitucional

concerne tão-somente ao regramento orgânico do sistema financeiro, de modo

algum espraiando seu conteúdo normativo por questões relacionadas aos

encargos financeiros passíveis de contratação. Nesse sentido, assentou o

Supremo Tribunal Federal, intérprete maior e definitivo da Constituição

Federal:

 

A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da

Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura

do sistema financeiro. (ADIn 2.591-1/DF, rel. Min. Eros Grau, DJU

29.09.2006, p. 31).

 

Com esse julgamento, perdeu ressonância processual a

decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça quanto à

inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001. Ademais, como vem

proclamando este mesmo Tribunal de Justiça de maneira reiterada:

 

A orientação do Conselho Especial desta Corte quanto à declaração de

inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 5º da Medida Provisória

2170-36/01, não possui o condão de vincular a decisão dos seus

órgãos fracionários, sobretudo se ainda encontra pendente julgamento

relativo à matéria no STF. (APC 20110111584785, 3ª T., rel. Des. Mario-

Zam Belmiro, DJe 18/09/2013).

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316, que tem como

objeto o dispositivo legal que permite a capitalização de juros, ainda não foi
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julgada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo por que não projeta nenhum

efeito em relação às ações judiciais em curso. E não deve ser olvidado que as

leis presumem-se constitucionais e por via de conseqüência não devem ter a

sua aplicação mutilada, salvo quando manifestamente contrárias à Lei Maior.

Ademais, conforme decidiu esta Corte de Justiça:

 

Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que

autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a

augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para

afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em

diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se

pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição,

ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte

Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva,

reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de

juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe

compete velar pela constitucionalidade do direito federal

infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e

aplicação. (APC 20120510114942, 1ª T., rel. Des. Teófilo Caetano, DJe

07/10/2013).

 

Também não se aplica às operações bancárias a limitação

contida no artigo 591 da Lei Civil quanto à capitalização de juros. É que,

segundo vetor hermenêutico elementar, as normas especiais preponderam em

relação às normas gerais. Como tem decidido sistematicamente o Superior

Tribunal de Justiça:

 

Não é aplicável aos contratos de mútuo bancário a periodicidade da

capitalização prevista no art. 591 do novo Código Civil, prevalecente a

regra especial do art. 5º, caput, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000

(2.170-36/2001), que admite a incidência mensal. (REsp. 906.054/RS, 4ª

T., rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 10/03/2008).
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Além dessa abertura genérica do ordenamento jurídico à

capitalização de juros, no caso específico das cédulas de crédito bancário há

previsão expressa no artigo 28, § 1º, da Lei 10.331/2004, quanto à legitimidade

desse encargo financeiro, verbis:

 

Art. 28. (...)

§ 1º Os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua

incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem

como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

 

É certo que a exigibilidade do encargo financeiro depende de

previsão expressa. Segundo prescreve o artigo 52, inciso II, da Lei 8.078/90:

 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva a

outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o

fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e

adequadamente sobre:

I - (...)

II - montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. 

 

Trata-se de dispositivo informado pelo princípio da

transparência anunciado no artigo 4º, caput, do mesmo diploma legal e cuja

negligência por parte do fornecedor deixar de provocar o enlace obrigacional

do consumidor, nos moldes do artigo 46 da mesma Lei Protecionista.

No caso sub judice, o contrato (fls. 23/26) contempla

expressamente a capitalização de juros, haja vista o comparativo entre a taxa

mensal (1,98% ao mês) e a taxa anual (26,52% ao ano), e por isso está em

perfeito alinhamento com as exigências legais. Como assentou o Superior

Tribunal de Justiça:
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A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é

admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de

forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de

juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a

mensal (AgRg no REsp. 1.092.369/RS, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas

Boas Cueva, DJe 18.09.2013).

 

Também sob o prisma da aplicação da tabela price não se

divisa qualquer nulidade atinente à capitalização de juros. Trata-se de simples

engenho técnico para a capitalização que, por si só, não envolve oneração

indevida dos encargos financeiros do empréstimo. Colaciona-se, nessa linha,

os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

 

Consoante vasta jurisprudência, a mera aplicação da TABELA PRICE,

não denota prejudicialidade. (APC 20120111149730, 1ª T., rel. Des.

Flávio Rosritola, DJe 23/09/2013).

 

A utilização da tabela price, por si só, não constitui prática vedada ou

abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente,

sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional

(precedentes do TJDFT). (APC 20130110648975, 5ª T., rel. Des. Ângelo

Canducci Passareli, DJe 27/08/2013).

 

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica abusividade que

justifique a mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a

alegação para tanto é fundamentada na ocorrência de juros

capitalizados, os quais são autorizados para os contratos envolvendo

instituições financeiras. Precedentes. (APC 20120110483688, 1ª T., rela.

Desa. Simone Lucindo, DJe 10/09/2013).

 

Sob o prisma da aplicação da tabela price igualmente não se

divisa qualquer nulidade atinente à capitalização de juros. Trata-se de simples
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engenho técnico para a capitalização que, por si só, não envolve oneração

indevida dos encargos financeiros do empréstimo. Colaciona-se, nessa linha,

os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

 

Consoante vasta jurisprudência, a mera aplicação da TABELA PRICE,

não denota prejudicialidade. (APC 20120111149730, 1ª T., rel. Des.

Flávio Rosritola, DJe 23/09/2013).

 

A utilização da tabela price, por si só, não constitui prática vedada ou

abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente,

sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional

(precedentes do TJDFT). (APC 20130110648975, 5ª T., rel. Des. Ângelo

Canducci Passareli, DJe 27/08/2013).

 

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica abusividade que

justifique a mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a

alegação para tanto é fundamentada na ocorrência de juros

capitalizados, os quais são autorizados para os contratos envolvendo

instituições financeiras. Precedentes. (APC 20120110483688, 1ª T., rela.

Desa. Simone Lucindo, DJe 10/09/2013).

 

Conclui-se, pois, pela licitude da capitalização de juros.

 

IV. Inscrição do nome da apelante em cadastro de proteção

ao crédito 

 

A existência de débito e a licitude dos encargos financeiros

projetados no contrato tornam legítima e regular a inscrição do nome da

apelante em arquivos de órgãos de proteção ao crédito.

A discussão judicial de cláusulas contratuais reputadas ilícitas

não tem o condão de desconfigurar a mora daquele que deixa de pagar as

prestações ajustadas contratualmente. Segundo a Súmula 380 do Superior
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Tribunal de Justiça:

 

Súmula 380: A simples propositura da ação de revisão de contrato não

inibe a caracterização da mora do autor. 

 

Fosse de outro modo, bastaria ao devedor impugnar

judicialmente um ou outro acessório da dívida para escapar à inscrição em

cadastros de inadimplentes legitimada pela Lei 8.078/90.

Avalizada pela sentença a concretude da dívida e a validade dos

encargos financeiros, avulta regular eventual inscrição do nome da apelante

em cadastros de inadimplentes. Conforme assentou este Tribunal de Justiça:

 

O depósito de valores incontroversos, apurado unilateralmente e

diverso do pactuado pelas partes no contrato de arrendamento

mercantil, não serve para elidir os efeitos da mora, o que autoriza a

inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. (AGI

20110020252479, 4ª T., rel. Des. Antoninho Lopes, DJe 15.05.2013).

 

Vale pontuar que no caso vertente não foi deferido o depósito

dos valores incontroversos e, além disso, a apelante encontra-se inadimplente

desde julho de 2013 (fl. 106), restando, portanto, desamparada a tentativa de

tolher o direito da apelada de promover a inscrição do seu nome em cadastros

de proteção ao crédito.

Por todo o exposto, conheço em parte do recurso e nego

provimento.

 

 

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Revisor

Com o relator
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O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO, UNÂNIME
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