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APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS  SUPERIOR  À MÉDIA  DE
MERCADO.  REVISÃO  DE  CLÁUSULA ABUSIVA.
POSSIBILIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

 -Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às
normas inscritas no CDC. Súmula n. 297 do STJ. 

-Os juros remuneratórios foram pactuados em índice
consideravelmente superior à média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, impondo-se
a sua limitação ao referido parâmetro. Dessa feita,
identificada a cobrança de encargo abusivo no
período de normalidade contratual (juros
remuneratórios consideravelmente superiores à
média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil), não há que se falar em mora do devedor, de
sorte que devem os juros moratórios incidir na ordem
de 12% ao ano, desde a citação, nos termos do
artigo 219 do CPC. 

-Quanto à correção monetária, a  falta de outro
balizador, e levando em conta que essa visa, tão
somente, a  recomposição da dívida, deverá ser
utilizado o IGP-M para fins de atualização, índice
esse a ser aplicado desde o vencimento de cada
prestação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



 Apelação Cível nº 0024821-47.2007.815.2001

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE o Apelo, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 194.

 RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Gonzaga Vieira

contra a sentença prolatada pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de João

Pessoa, que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pelo Banco do

Brasil  S/A,  condenando  o  Apelante  a  pagar  ao  Apelado  a  quantia  de  R$

34.517,36 (trinta  e  quatro  mil,  quinhentos  e dezessete  reais  e  trinta  e  seis

centavos).

Nas razões de fls. 143/150, o Apelante alega, em síntese, que

deve incidir o Código de Defesa do Consumidor e que os juros remuneratórios

estão exorbitantes. Por fim, pediu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme fl. 185.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 180/181, não opinou sobre o

mérito.

É relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre consignar que os negócios jurídicos

bancários encontram-se sujeitos às disposições do CDC, consoante orientação

jurisprudencial consolidada e descrita na Súmula n. 297 do Egrégio STJ: O

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 

De tal sorte, mostra-se possível a revisão das cláusulas

abusivas, com consequente flexibilização do princípio pacta sunt servanda e do

ato jurídico perfeito. 

A respeito dos juros remuneratórios, sigo a orientação firmada
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no âmbito do Egrégio STJ (Resp n. 1061530 e Súmula n. 2961), que consolidou

sua jurisprudência no sentido de que tal encargo deve observar a média de

mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Nesse sentido, cito o

precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA
297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO.
INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA
596/STF. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO
PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM
RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE E REVISÃO, PELO
PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL
ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU
OUTRAS DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO
CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO
CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS
PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO
CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010,
DJe 10/09/2010)

Analisando o extrato da operação de fls. 123/129, observa-se

que a avença prevê taxa efetiva anual de 75,52%,  índice esse

consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central

do Brasil para o mês de contratação (março  de  2006  -  67,81% ao ano),

impondo-se o reconhecimento de sua abusividade. 

Por fim, uma vez identificada a cobrança de encargo abusivo

no período de normalidade contratual (juros remuneratórios expressivamente

superiores à taxa média de mercado), não há que se falar em mora debendi.

Logo, afigura-se incorreta a incidência de juros moratórios desde o vencimento

da dívida, devendo tal encargo incidir na ordem de 12% ao ano, desde a

citação, nos termos do artigo 219 do CPC. Nesse sentido, aliás, veja-se o

seguinte precedente:

1 Súmula 296: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos 
no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada 
ao percentual contratado.”
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APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE
VERIFICADA. RECÁLCULO DA DÍVIDA. (...) 6. JUROS
REMUNERATÓRIOS - Os juros remuneratórios
vigoram, em regra, durante o período de normalidade
contratual e não estão tabelados em 12% ao ano
consoante enunciado da Súmula n.596/STF. No
paradigmático RESP 1061.530/RS, restou pacificado
que as Instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios da Lei de Usura e
que sua fixação acima do patamar de 12% ao ano, por
si só, não denota abusividade. Cabível a revisão
quando os juros remuneratórios exorbitarem
significativamente das taxas médias de mercado. No
caso dos autos, como a parte autora não juntou o
contrato, não há como averiguar se os juros
contratados são abusivos ou não, de forma que se
mostra imperiosa a limitação dos juros à taxa média
indicada pelo BACEN ou, caso apresentado o
contrato em sede de liquidação, a taxa do contrato, se
esta for menor. (...) 9. DATA DA FLUÊNCIA DOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Na
ação de cobrança, de regra, os juros de mora fluem
da citação ut art.219 do CPC, no percentual de 1% ao
mês conforme previsto no art. 406 do CCB c/c 161,§1º
do CTN e a correção monetária desde a data do
ajuizamento. APELAÇAO PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70035950641, Décima Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes
da Silva, Julgado em 06/07/2011) (grifei)

Quanto à correção monetária, a  falta de outro balizador, e

levando em conta que essa visa, tão  somente, a  recomposição da dívida,

deverá ser utilizado o IGP-M para fins de atualização, índice esse a ser

aplicado desde o vencimento de cada prestação.

Diante do exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o Apelo para o

fim de: limitar os juros remuneratórios incidentes sobre o negócio jurídico

objeto da presente Ação de Cobrança a  67,81% ao ano;  afastar a mora

debendi, determinando a incidência de juros moratórios de 12% ao ano, a

contar da citação, e de correção monetária pelo IGP-M desde o vencimento de

cada prestação, mantendo a sentença nos demais termos. 

É o voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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