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APELAÇÃO.  DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE  CLÁUSULA  EXPRESSA  C/C  NULIDADE  E 
REVISÃO  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL  DE 
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  E  PEDIDO  DE 
TUTELA  ANTECIPADA  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUBLEVAÇÃO 
DA  PARTE  PROMOVIDA.  CONTRATOS  DE 
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297, DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO 
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.  JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE 
DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO  EM RELAÇÃO À 
TAXA  MÉDIA  PRATICADA  NO  MERCADO. 
ABUSIVIDADE   NÃO  CONFIGURADA. 
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  ILEGALIDADE. 
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PLEITO  NÃO  VERBERADO  NA  EXORDIAL. 
INOVAÇÃO  RECURSAL.  NÃO 
ENFRENTAMENTO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  RECURSO  CONHECIDO 
PARCIALMENTE. DESPROVIMENTO.

-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado 
quando  os  termos  pactuados  se  revelem 
excessivamente onerosos ou desproporcionais. 

-  Não  resta  dúvida  da  aplicação  aos  contratos 
bancários das disposições do Código de Defesa do 
Consumidor,  inclusive,  já  sumulado  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça, conforme a Súmula de nº 297.

-  É dever da parte a quem aproveita, demonstrar que 
o índice de juros aplicado no contrato,  a  deixa  em 
excessiva  desvantagem  com  relação  àqueles 
habitualmente  aplicados  no  mercado  à  época  da 
celebração do negócio jurídico em discussão

-  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça 
considerou  dotada  de  clareza  e  precisão  para  se 
aferir  a  pactuação  expressa  da  capitalização  dos 
juros,  a  exposição  numérica,  no  instrumento 
contratual, da taxa anual superior ao duodécuplo da 
taxa  mensal,  situação  verificada  no  instrumento 
contratual em debate.

-  Não  é  cabível  a  análise,  em  sede  de  recurso 
apelatório, de novas questões não trazidas a debate 
opportuno  tempore  nas  razões  deduzidas  na  inicial, 
nos  termos  do  art.  1.014,  do  Novo  Código  de 
Processo Civil.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, conhecer parcialmente o recurso e, na parte 
conhecida, negar provimento ao apelo.

José Soares da Silva Neto  propôs a presente Ação 
Declaratória  de  Inexistência  de  Cláusula  Expressa  c/c  Nulidade  e  Revisão  de 
Cláusula Contratual de Empréstimo Consignado e Pedido de Tutela Antecipada de 
Obrigação  de  Fazer, em  face  da  Banco  BGM  S/A, objetivando  a  revisão  dos 
Contratos de Empréstimo Consignado, sob a alegação de existência de abusividade 
contratual,  consistente  na  imposição  de  juros  remuneratórios  abusivos  e  na 
incidência de capitalização mensal de juros, solicitando, por conseguinte, a repetição 
do indébito na forma dobrada. 

A Magistrada a quo, fls. 148/155, proferiu decisão nos 
seguintes termos: 

(...)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O 
PEDIDO, para condenar o demandado a restituir, ao 
autor,  na forma simples,  os  valores  indevidamente 
cobrados  referente  à  incidência  de  juros 
remuneratórios superiores à taxa de mercado fixada 
pelo  Banco  Central  do  Brasil  (19,73%  a.a.), 
relativamente ao contrato  de fls.  75,  extinguindo o 
feito com resolução do mérito (…)

Inconformada,  a  empresa  promovida  interpôs 
APELAÇÃO,  fls.  157/179,  e  nas  suas  razões,  aduz,  em  resumo,  a  legalidade  de 
incidência da capitalização mensal de juros, bem como da comissão de permanência, 
pois cumulada com outros encargos, e, ainda  a possibilidade de aplicação de juros 
remuneratórios. Pede a reforma da decisão a quo, afastando-se a condenação.

Apelação Cível nº 0002090-47.2013.815.2001        3



Contrarrazões  apresentadas  pelo  autor,  apenas 
pugnando pela manutenção da decisão atacada, fls. 186/198.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra. Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 204/206, não se manifestou sobre o mérito do 
inconformismo.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da 
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do Superior 
Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às instituições financeiras.

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da 
Lei Consumerista ao presente caso.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame 
da  controvérsia,  começando  pela  temática  relativa  à  fixação  dos  juros 
remuneratórios e à possibilidade de sua capitalização.

A  simples  exigência  da  taxa  contratada  em 
percentual superior à média do mercado, não implica, por si só, em abusividade, 
pois,  conforme posicionamento consolidado pelo Superior  Tribunal  de Justiça,  no 
julgamento do Recurso Especial 1061530/RS, segundo o rito dos recursos repetitivos, 
“como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo 
essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor 
fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.”E, 
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complementou  ao  firmar  que  “a  taxa  média  de  mercado,  divulgada  pelo  Banco 
Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das 
peculiaridades  do  caso  concreto,  avaliar  se  os  juros  contratados  foram  ou  não 
abusivos.”

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA 
DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS RE-
MUNERATÓRIOS.  ABUSIVIDADE.  CAPITALIZA-
ÇÃO MENSAL.
1.- O fato de as taxas de juros excederem o limite de 
12% ao ano, por si, não implica abusividade; impõe-
se sua  redução,  tão-somente,  quando comprovado 
que discrepantes em relação à taxa de mercado para 
operações da mesma espécie.
(…) (STJ - AgRg no REsp 1435667/SP, Rel. Min. Sidnei 
Beneti,  Terceira  Turma,  Data  do  Julgamento 
27/03/2014, Data da Publicação 23/04/2014) - negritei.

Nessa  seara,  consoante  jurisprudência  reiterada  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  abusividade  da  taxa  de  juros  não  é  algo  que  se 
presume, cabe a parte que a aproveita, a demonstração cabal da respectiva excesso, 
em relação a taxa média praticada no mercado. 

A propósito:

(…) E, de acordo com o entendimento jurispruden-
cial construído, a abusividade da taxa de juros remu-
neratórios  cobrada  não  é  presumida,  devendo  ser 
efetivamente comprovada, e, aí sim, utilizada a taxa 
média de mercado a fim de trazer o equilíbrio contra-
tual. A simples cobrança em patamar superior à taxa 
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de mercado não implica reconhecimento automático 
de abusividade. Deve ser efetivamente demonstrada 
a cobrança abusiva, o que não se verifica no presente 
processo.(…). (STJ - AgRg no AREsp 425121/MS, Rel. 
Min.  Sidnei  Beneti,  Terceira  Turma,  Data do Julga-
mento 10/12/2013, Data da Publicação 19/12/2013).

Na hipótese dos autos, existe comprovação de que o 
índice de juros aplicado deixou a parte demandante em excessiva desvantagem em 
relação  àqueles  habitualmente  aplicados  no  mercado  à  época  da  celebração  do 
negócio jurídico em discussão, uma vez que a parte autora anexou documentos capaz 
de possibilitar a aferição de discrepância entre a taxa de juros cobrada e a taxa média 
de mercado praticada ao tempo de sua celebração da avença.

Com efeito, assim pontuou a magistrada singular:

No caso em análise, foram celebrados dois contratos 
de  financiamento,  conforme documentos  juntasdos 
às, f. 75 e 91, vejamos: data do contrato:  09.05.2013, 
taxa:  2,43% a.m.  e  32.95% a.a  e  23/09/2010,  taxa: 
1,14% a.m e 14,80 a.a, respectivamente.
EM  contrapartida,  a  taxa  média  de  mercado 
estabelecida  pelo  Banco  Central  do  Brasil  para 
crédito bancário para maio/2013 era de 19,73% a.a., o 
que se  denota  que a  referida  taxa foi  ajustada  em 
patamar  acima  da  média  mercado,  devendo-se 
revisar  o  contrato,  fixando-se  a  taxa  de  juros 
remuneratórios em 19,73% a.a.
No que concerne  ao  contrato  de  fls.  91,  a  taxa de 
juros  adotada  pelo  BACEN,  no  período  de 
setembro  /2010  era  de  23.33% a.a,  ou seja,  valor  a 
maior  do  que  o  contratado  cm  o  autor,  sendo, 
portanto,  regular  a  taxa  de  juros  remuneratórios 
imposta no contrato de fls. 91.
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Dessa  forma,  deve-se  manter  a  sentença  nesse 
ponto.

No tocante à temática relativa à capitalização mensal 
de juros, deixo de analisá-la porquanto a juíza a quo já considerou devida, fl. 151v.

No  tocante  ao  pleito  referente  a  ilegalidade  de 
incidência  da  comissão  de  permanência, entendo,  de  logo,  não  merecer 
enfrentamento, pois, analisando o caderno processual, observa-se que tal alegação 
não  foi  questionada  em  primeiro  e,  tampouco,  decidida  na  sentença.  Restando 
configurada, portanto, a inovação de tese recursal, nos moldes do art. 1.014, do Novo 
Código de Processo Civil. 

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença não 
merece reforma. 

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  PARCIALMENTE  O 
RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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