
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0064049-53.2012.815.2001.
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco Santander S/A.
Advogada : Elísia Helena de Melo Martini 
Apelado : Márcio Ferreira de Paiva.
Advogado : Walmírio José de Sousa..

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL DE
CONTRATO.  PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO
AO  ARGUMENTO  DA LEGALIDADE  DA
COBRANÇA  DO  IOF  E  DE TARIFAS.
AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO.  FALTA  DE
INTERESSE  RECURSAL. RECURSO  NÃO
CONHECIDO NESSES PONTOS. 

-  Considerando que não houve condenação quanto a
eventual  abusividade na cobrança do Imposto sobre
Operações  Financeiras  e  das  tarifas  de  abertura  de
crédito,  de  emissão  de  carnê  e  de  serviços  de
terceiros, resta evidente a falta de interesse recursal
do apelante nesses pontos.

MÉRITO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PREVISÃO  CONTRATUAL.  LEGALIDADE.
TABELA  PRICE.  SISTEMA  DE
AMORTIZAÇÃO  LÍCITO.  COBRANÇA  DE
JUROS  REMUNERATÓRIOS
FLAGRANTEMENTE  ABUSIVOS.  TAXAS
SUPERIORES  ÀS  PRATICADAS  NO
MERCADO  E  CONSTANTES  NA  TABELA
ELABORADA  PELO  BANCO  CENTRAL.
NECESSIDADE  DE  REVISÃO.   RECURSO
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO. 
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-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.
- A Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente
reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a admitir a
incidência  da  capitalização  de  juros  nos  contratos
firmados  posteriormente  à  sua  vigência,  desde  que
haja previsão contratual.

- " 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”  (STJ,  REsp  973827/RS,  julgado  em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

- A utilização da Tabela Price, por si só, não constitui
prática  vedada  ou  abusiva,  podendo  as  instituições
financeiras aplicá-la regularmente. 

-  Em  se  verificando  que  a  taxa  de  juros
remuneratórios  cobrada  pela  instituição  financeira
encontra-se  consideravelmente  acima  da  média  do
mercado  para  a  modalidade  do  negócio  jurídico
efetivado,  constata-se  a  abusividade  da  cláusula
contratual,  havendo  de  ser  revista  para  o  fim  de
reduzi-la ao patamar médio previsto em conformidade
com tabela elaborada pelo Banco Central do Brasil.

 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a

Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
conhecer parcialmente da apelação e, nessa parte, dar parcial provimento, nos
termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se de  Apelação Cível  interposta  pelo Banco  Santander
S/A, desafiando a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca
da Capital, nos autos da Ação  Revisional de Contrato  ajuizada  por  Márcio
Ferreira de Paiva.

Na peça de ingresso (fls. 02/19), o autor requereu, em síntese, a
revisão do contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira
promovida,  alegando a abusividade da incidência de capitalização de  juros
com  a  utilização  da  chamada  “Tabela  Price”,  além  da  cobrança  de  IOF,
encargos moratórios e das tarifas de: abertura de crédito, emissão de carnê,
serviços de terceiros, inserção de gravame, registro de contrato e serviço de
correspondente.  Pugnou pela aplicação de juros simples e, por conseguinte,
pela devolução dos valores pagos indevidamente. 

A  parte  demandada  apresentou  contestação  (fls.  55/82),
arguindo,  preliminarmente,  a  inépcia  da  inicial.  No  mérito,  sustentou  o
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conhecimento da parte autora acerca das cláusulas contratuais, a inexistência
de vício ou onerosidade excessiva, bem como a possibilidade da cobrança de
juros capitalizados e das tarifas impugnadas. 

Réplica  Impugnatória  (fls.  114/120),  reiterando os  termos da
inicial e rechaçando a defesa ofertada. 

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência dos pedidos
autorais (fls. 191/203), cujo dispositivo transcrevo:

“ISTO POSTO, com fincas nos preceitos de direito
atinentes à espécie, rejeito a preliminar de inépcia da
exordial por impossibilidade de revisão genérica do
contrato,  tendo  por  prejudicada  a  preliminar  de
incompatibilidade  procedimental  entre  o  pedido
consignatório  e  o  pedido  de  revisão  contratual  e
julgo  o  pedido  parcialmente  procedente,  para
DECLARAR e CONDENAR:
- Prejudicado o pedido de revisão da TAC, TEC e da
Cobrança  de  seguro,  eis  que  não  constantes  do
contrato valores sob estes títulos, não tendo o autor
provado nos autos a exigência;
-  A  aplicação  do  CDC  ao  caso,  ante  a
hipossuficiência do autor;
- Procedente o pedido de exclusão da Tabela Price,
devendo ser substituída pelo Sistema Hamburguês de
amortização, também conhecido como o método SAC
–  Sistema  de  Amortização  Constante,  com
refazimento dos cálculos em liquidação de sentença;
-  Procedente  o pedido de revisão e  devolução dos
excessos cobrados a título de encargos moratórios,
tendo  em  vista  que  os  juros  remuneratórios
integrantes da verba devem ser exigidos consoante
taxa de  mercado,  ao invés  da taxa  praticada pela
financeira,  devendo  a  quantia  ser  apurada  em
liquidação de sentença e devolvida ao requerente, na
forma simples;
-  Procedente  em  parte  o  pedido  de  repetição  do
indébito para determinar a devolução dos excessos
verificados  nesta  decisão,  após  apuração  em
liquidação  de  sentença,  de  forma  simples,  por  se
tratar de caso de engano justificável, a excluir a má-
fé do promovido;
- Improcedente o pedido de exclusão do IOF, tendo
em vista a natureza tributária, a ausência de vedação
legal  para  a  sua  exigência  e  ainda  ante  a  não
demonstração da desvantagem exagerada;
- Improcedente o pedido de declaração de nulidade
da  estipulação  da  Tarifa  de  Serviço  de
Terceiros/Serviços  prestados,  haja  vista  que  o
contrato especificou a sua destinação. 
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- Honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e  rateados  pelos  litigantes  em  favor  de  seus
causídicos, ante a sucumbência recíproca, na forma
dos arts.  20,  §4º e  21 do CPC. Custas e despesas
processuais  a  serem  calculadas  e  igualmente
divididas,  observada  a  concessão  da  gratuidade
judiciária em favor do requerente e o que dispõe o
art. 12 da Lei nº 1.060/50.” (fls. 202/203). 

Inconformado,  o  Banco  promovido  apresentou  Recurso  de
Apelação (fls. 205/235), sustentando, em síntese, a legalidade da capitalização
mensal de juros, bem como a ausência de limite expresso na legislação quanto
à aplicação da taxa de juros, afirmando que os juros estipulados no contrato
estão na média praticada pelo mercado. Alegou, ainda, inexistir ilegalidades
quanto a exigência de tarifas e do Imposto sobre Operações Financeiras.  Ao
final, pugnou pelo provimento do apelo e reforma da sentença, julgando-se
improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  243/251),  arguindo  a
necessidade  de  revisão  contratual,  ante  o  desequilíbrio  contratual  e  a
abusividade das cláusulas, pleiteando a manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofereceu
parecer  opinativo,  alegando  falta  de  interesse  público  que  enseje  sua
intervenção (fls. 256/258). 

 
É o relatório. 

VOTO.

1 -   Da preliminar de ofício - falta de interesse recursal  

Argumenta  o  apelante  a  legalidade  na  cobrança  do  Imposto
sobre Operações Financeiras e das tarifas de abertura de crédito, de emissão de
carnê  e  de  serviços  de  terceiros.  Contudo,  entendo  que  não  merece
conhecimento  tais argumentos por  esta  Corte  de  Justiça,  devido a  falta  de
interesse recursal. 

Com efeito, o interesse recursal se configura quando presente o
binômio necessidade/adequação.  Destarte, o doutrinador Nelson Nery Júnior,
em sua obra Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, leciona
que “deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como único
meio  para  obter,  naquele  processo,  o  que  pretende  contra  decisão
impugnada.”. Quanto à utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos
mais ou menos sinônimos de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E
é a própria lei  processual  que  fala em parte  vencida,  como legitimada a
recorrer (art. 499, CPC).” 

Como  pode  ser  visto  do  caderno  processual,  não  houve
declaração de  abusividade  e  ilegalidade  dos  referidos  encargos contratuais,
mas tão somente  da  cobrança  de  juros  remuneratórios  acima da  média  do
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mercado e de forma capitalizada.

Partindo  dessa  premissa,  resta  claro  nos  autos  a  falta  de
interesse recursal do insurgente nesses pontos, pois inexiste necessidade de a
parte promovida buscar reforma de decisão com o fito de atingir objetivo que
não pode ser alcançado por falta de condenação na ação revisional de contrato.

É  nessa  perspectiva  que  esta  egrégia  Corte  de  Justiça  vem
reiteradamente decidindo:

“APELAÇÃO.  REVISÃO  CONTRATUAL.
CONSUMIDOR.  FINANCIAMENTO.  PACTA SUNT
SERVANDA.  CARÁTER  NÃO  ABSOLUTO.  TAC,
TEC E TARIFA DE CADASTRO.  RUBRICAS NÃO
OBJETO  DA  CONDENAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
PREJUÍZO.  FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL,
NESTE  PONTO.  NÃO  CONHECIMENTO.
GRAVAME ELETRÔNICO, TARIFAS DE REGISTRO
DO  CONTRATO,  DE  AVALIAÇÃO  DE  BEM  E
RESSARCIMENTO  DE  TERCEIROS.
ILEGALIDADE  E  ABUSIVIDADE.
CONFIGURAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
MÁ-FÉ  DO  BANCO  NÃO  CARACTERIZADA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.
As  tarifas  de  Cadastros,  Emissão  de  Boleto  e
Abertura  de  Crédito  não  foram  objeto  da
condenação.  Nestas  condições,  falece  interesse
recursal ao apelante para tratar do tema, daí porque
dele não conheço, nestes pontos, especificamente. -
Segundo  a  mais  abalizada  Jurisprudência,  o
princípio  do  pacta  sunt  servanda  não  é  absoluto,
devendo ser interpretado de forma relativa, face ao
caráter  público  das  normas  tidas  por  violadas  no
contrato,  em  especial  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor, o que possibilita a revisão do contrato.
-  Nos  termos  da  Jurisprudência  dominante  dos
Tribunais,  é  abusivo  o  repasse  ao  consumidor  de
tarifas  provenientes  de  operações  que  são  de
interesse  e  responsabilidade  exclusivos  do
fornecedor  dos  serviços,  inerentes  à  sua  atividade
voltada  ao  lucro,  como  é  o  caso  do  gravame
eletrônico e das tarifas de registro do contrato e de
avaliação  do  bem.  -  A  corrente  majoritária,  in
inclusive  adotada  atualmente  pelo  STJ,  quanto  à
repetição  do  indébito,  é  aquela  que  considera  o
elemento  subjetivo  da  norma  (Parágrafo  único  do
art.  42,  da  Lei  Federal  n°  8.078/90  -  Código  de
Defesa  do  Consumidor),  entendendo  que,  em
havendo  a  cobrança  indevida  por  parte  do
fornecedor,  este  só  deverá  devolver  o  excesso  em
dobro  se  ficar  demonstrada  a  má-fé.  Não
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demonstrado  o  elemento  subjetivo  nos  autos,
impositivo o acolhimento do recurso para determinar
que a devolução ocorra de forma simples.” (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001256320138150601,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA, j. em
15-12-2015).

Dessa  forma,  não  conheço  do  apelo  nos  pontos  acima
mencionados.  

2 -   Mérito  

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de
Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por
conseguinte,  a  relação contratual  estabelecida  entre  as  partes  se  configura
típica relação de consumo. 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos.

2.1 - Capitalização Mensal de Juros

Acerca da capitalização de juros, filio-me ao entendimento de
que  esta  é  permitida  com  periodicidade  inferior  a  um  ano,  nos  contratos
firmados  pelas  instituições  financeiras  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional, após o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob
o nº 2.170-36/01), a qual em seu art. 5º dispõe:  

“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade inferior a um ano. 

Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato
da obrigação,  ou  de  seu  saldo devedor,  será  feita
pelo  credor  por  meio  de  planilha  de  cálculo  que
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil
entendimento  e  compreensão,  o  valor  principal  da
dívida,  seus  encargos  e  despesas  contratuais,  a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela  correspondente  a  multas  e  demais
penalidades contratuais.” (grifo nosso).

É  de  se  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória, ao menos até que haja o
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julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.316-1. 

Nesse cenário,  é  aplicável  a  supramencionada norma,  a  qual
autoriza  a  capitalização  de  juros,  aos  contratos  posteriores  à  sua  vigência
firmados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional,  desde
que haja, entretanto, pactuação expressa. 

No caso em tela, verifica-se que o contrato de financiamento foi
firmado em 2010 (fls. 24/30) e é patente a disparidade entre os juros mensais e
os anuais, o que demonstra claramente a existência de juros capitalizados em
periodicidade inferior a um ano. 

Ou  seja,  o  simples  ato  de  multiplicar  os  juros  mensais  pela
quantidade de meses do ano, já  aponta para a sua incontestável existência,
afastando, portanto, a alegada abusividade, posto que o consumidor, desde o
início da relação obrigacional teve ciência dos termos de sua dívida. 

Com  efeito,  ao  analisarmos  o  contrato,  verificamos  que  é
explícito em detalhar o valor do financiamento e as  taxas  de juros mensal
(2.,29%) e anual (31,37%). 

Nesse  contexto,  entendo  que  a  previsão  no  instrumento
contratual, livremente assinado pelas partes, da taxa de juros mensal e anual,
faz-se suficiente para compreensão do consumidor quanto à cobrança de juros
capitalizados mensalmente, levando à conclusão que, dessa forma, encontram-
se pactuados. 

Concluo, então, pela licitude da capitalização de juros após a
edição  da  já  mencionada  Medida  Provisória,  desde  que  tenha  previsão
contratual, como no presente caso. 

O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp. nº 973827/RS, realizado sob a ótica dos recursos repetitivos, firmou
orientação  jurisprudencial  no  sentido  de  que  e  "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". O
acórdão restou assim ementado:

"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. 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-
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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.  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.  6.  Recurso  especial  conhecido  em
parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Rel.  p/
Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  08/08/2012,  DJe
24/09/2012) – (grifo nosso).

No que tange à incidência da Tabela Price,  adoto a concepção
de que o referido sistema de amortização da dívida não é ilícito. 

Com efeito, a Tabela Price é forma de cálculo de parcelas para a
amortização de um financiamento, com o planejamento desde logo dos valores
de cada parcela. Por meio do sistema Price, o devedor inicia os pagamentos
amortizando mais juros do que o “principal” (dívida). Posteriormente, passa-se
a amortizar uma parcela maior do “principal”. Ora, não é a simples presença
do sistema price que leva à ilicitude da relação contratual.

No mesmo diapasão, é a jurisprudência majoritária no âmbito
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do  E. Superior Tribunal de Justiça, ao asseverar que “o Sistema Francês de
Amortização, Tabela Price, não prevê, a priori, a incidência de juros sobre
juros”.  (AgRg  no  REsp  958.057/RS,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe 11/09/2009).

Nesse sentido, trago à baila precedente desta Corte de Justiça:

“AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PROVA PERICIAL.
MAGISTRADO QUE FUNDAMENTA A SENTENÇA
NA ANÁLISE DO CONTRATO OBJETO DA LIDE.
AVALIAÇÃO  DAS  PROVAS.  LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTRATO NOS
AUTOS  SUFICIENTE  PARA  O  DESLINDE  DA
CAUSA.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.  TABELA
PRICE.  LEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA  DE
MOTIVOS  PARA  REVISÃO  DO  CONTRATO.
RECURSO  EM  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DESTE
TRIBUNAL  E  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.
SENTENÇA IRRETOCÁVEL.  AGRAVO  QUE  NÃO
TRAZ  ARGUMENTOS  SUFICIENTES  A
MODIFICAR  OS  FUNDAMENTOS  DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. A apreciação e a valoração da perícia
pelo juiz é feita com base no princípio da persuasão
racional (livre convencimento motivado), sempre em
cotejo com os fatos e provas dos autos e à luz da
jurisprudência e legislação aplicáveis à espécie, de
modo  que  não  está  o  juiz  obrigado  a  falar  sobre
todos os documentos elencados nos autos, um a um.
A  utilização  da  Tabela  Price  como  forma  de
amortização não implica capitalização de juros.  O
sistema consiste no método de calcular as prestações
devidas em um financiamento, dividindo-as em duas
parcelas: uma de amortização e outra de juros. Isto
não significa,  por  si  só,  que a aplicação de juros
sobre  juros  ou a  prática do  anatocismo  seja  uma
decorrência lógica da incidência da Tabela Price.
Estando  a  pretensão  recursal  do  recorrente
manifestamente  improcedente,  o  julgamento
monocrático  encontra respaldo no art.  557,  caput,
CPC,  o  que  impõe  o  desprovimento  do  agravo
interno  interposto  contra  a  respectiva  decisão.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00300129620098152003,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA  MARIA  DE  FATIMA
MORAES B CAVALCANTI, j. em 08-03-2016).  
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Desse modo, merece reparo a sentença proferida, neste ponto,
porquanto estando expressa a contratação de juros capitalizados no contrato,
lícita a sua cobrança. 

2.2 - Dos Juros Remuneratórios

No que concerne aos juros remuneratórios restou sedimentado o
entendimento  jurisprudencial  de  que  não  mais  se  aplica  o  decreto  nº
22.626/33, comumente denominado “Lei de Usura”, que tem como escopo a
limitação dos juros que foram livremente estabelecidos pelas partes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 596,
in verbis:

“As disposições do Decreto nº 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.”

Dessa forma, a taxa de juros não se limita ao patamar de 12%
ao ano e 1% ao mês e  só  podem ser  revistos,  em situações  excepcionais,
quando evidenciada a abusividade do referido encargo, de modo a gerar uma
excessiva onerosidade ao contratante. 

Atualmente,  a comprovação da supramencionada onerosidade
se  dá  quando o percentual  contratado destoa  da taxa  média praticada pelo
mercado financeiro, em contratos da mesma natureza.

Contudo,  importante  ressaltar  que  o  fato de  a  taxa  de  juros
remuneratórios praticada pelo Banco exceder a taxa média do mercado não
acarreta, por si só, a conclusão da cobrança abusiva, uma vez que a referida
taxa consiste apenas em um referencial  a ser observado, e não em um limite
imposto. 

Nesse  diapasão,  compete  ao  julgador  apreciar,  no  caso
concreto,  a  abusividade  dos  juros  considerando a  taxa  média  do  mercado,
admitindo, todavia, uma faixa razoável de variação.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.
CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM
12%  AO  ANO.  JUROS  DE  MORA.  PERCENTUAL
CONTRATADO EM 1% AO MÊS.  POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO  DO  INDÉBITO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.  A  taxa  de  juros  remuneratórios  praticada  pela
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instituição  financeira  acima  da  taxa  média  do
mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se
de  cobrança  abusiva.  Precedentes.  Assim,  ante  a
ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva,
deve  ser  mantida,  in  casu,  a  taxa  de  juros
remuneratórios acordada.
2.  Os  juros  moratórios  cobrados  em  contratos
bancários podem ser pactuados até o limite de 12% ao
ano, previsto na Lei de Usura, ao passo que seu piso
obedeceria à prescrição legal do art. 1.062 do Código
Civil  revogado,  como  ocorrente  no  caso  em  tela,
ficando  mantido  o  percentual  contratado,  que  se
adequa  à  faixa  admitida  pelo  posicionamento
jurisprudencial mais moderno.
3.  No  que  concerne  à  compensação  de  valores  e  à
repetição do indébito, esta eg. Corte tem jurisprudência
pacífica  no  sentido  de  seu  cabimento  "sempre  que
verificado  o  pagamento  indevido,  em  repúdio  ao
enriquecimento  ilícito  de  quem  o  receber,
independentemente  da  comprovação  do  erro"  (REsp
615.012/RS,  Quarta  Turma,  Rel.  Min.  Luis  Felipe
Salomão, DJe de 8.6.2010).
4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(AgRg  no  AREsp  591.826/RS,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016,
DJe 17/03/2016) – (grifo nosso).

No caso em apreços, compulsando os elementos que formaram
o conjunto probatório, emerge que a taxa de juros foi pactuada no percentual
de 2,29% a.m. e de 31,37% a.a. (fls. 25). 

Em consulta à tabela das taxas médias de mercado do Banco
Central do Brasil, verifica-se que, no mês da celebração da avença entre as
partes –  maio de 2010 –,  a taxa mensal média apurada para operações  com
juros prefixados em aquisição de veículo por pessoa física era de  1,86%  ao
mês e  a  anual  era  de  24,82
(<http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls>).

Desta  feita,  no  caso  de  que  se  cuida,  as  taxas  de  juros
remuneratórios  cobradas  pela  instituição  financeira  encontram-se
consideravelmente acima da média do mercado para a modalidade do negócio
jurídico  efetivado,  razão pela  qual  deve  sofrer  a  limitação,  mantendo-se  a
condenação neste aspecto, inclusive, no que se refere à repetição de indébito,
como se verá a seguir.

2.3 - Da Repetição de Indébito

Em se tratando da repetição do indébito, uma vez verificada a
ilegalidade da  taxa de juros remuneratórios,  não há maiores  delongas a se
fazer quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados sob esse título,
a serem apurados em posterior liquidação da sentença.
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Ademais,  como  é  cediço,  no  que  concerne  à  repetição  de
indébito,  há  dois  entendimentos  jurisprudenciais,  ambos  esmiuçados sob a
ótica da má-fé: 1º) a devolução em dobro, se provada a intenção de prejudicar
o  hipossuficiente;  e  2º)  a  restituição  de  forma  simples,  quando  não
demonstrada a má-fé do credor. 

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em
seu parágrafo único:

“Art. 42. (…)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso.
Acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável”. (grifo nosso). 

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

No  caso  concreto,  verifica-se o  fato  de  o  consumidor  ter
expressamente celebrado o contrato com os encargos ora questionados, não
podendo  se  beneficiar  com a  restituição  em dobro,  mas  apenas  de  forma
simples, pois teve pleno conhecimento da exigência dos encargos no ato da
celebração do negócio. 

Ressalto,  ainda,  que,  a  meu  sentir,  um  dos  motivos  que
embasou a modificação jurisprudencial, para que a devolução ocorra de forma
simples,  foi  o  fato  de  grande  parte  dos  consumidores  brasileiros  estarem
adquirindo financiamentos, já imbuídos do propósito de ajuizarem demandas
revisionais  cientes  de  que  receberiam,  em  dobro,  parte  dos  valores
despendidos,  agindo,  pois,  dolosamente,  objetivando o enriquecimento sem
causa.

Assim, sendo a devolução em dobro pertinente apenas no caso
de cobrança realizada com má-fé, há de se condenar a instituição financeira à
devolução  dos  valores  cobrados  a  maior,  na  forma  simples,  como  bem
determinado pelo juízo a quo. 

3 -  Conclusão:  

Por tudo o que foi exposto,  suscito a preliminar de ofício de
falta  de  interesse  recursal nas  questões  mencionadas,  CONHECENDO
PARCIALMENTE do  recurso  e,  nessa  parte,  DOU-LHE  PARCIAL
PROVIMENTO,  reformando  a sentença  combatida,  para  declarar  a
legalidade da cobrança dos juros capitalizados mensalmente, mantendo-se os
demais termos da sentença. 

Em razão da reforma da sentença e verificada  a sucumbência
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recíproca e equivalente, cada litigante deve arcar com os honorários de seu
patrono e ratear as despesas processuais de forma igualitária, observando-se a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do autor.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

          Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
                Desembargador - Relator
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