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APELAÇÃO  CÍVEL  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  CAPITALIZAÇÃO
INDEVIDA DE JUROS. AUSÊNCIA DOS INSTRUMENTOS
DA  AVENÇA  QUESTIONADA  NA  IRRESIGNAÇÃO.
DECISÃO  DETERMINANDO  A  APRESENTAÇÃO  PELO
PROMOVIDO.  OMISSÃO.   PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE  DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  359  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL.  JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO
SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO
DA SÚPLICA APELATÓRIA.

- Os requisitos de admissibilidade deste recurso obedecerão
as  regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código  de
Processo  Civil  de  1973,  porquanto  a  irresignação  foi
interposta em face de decisão publicada antes da vigência
do novo CPC.

-  “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem  ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.”
(Enunciado  Administrativo  nº  02  do  Superior  Tribunal  de
Justiça).

- “É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de  que,  em  caso  de  recusa  à  exibição  do  documento
determinada  em  medida  incidental  de  exibição  de
documento, é cabível a admissão de veracidade dos fatos
alegados   (art.  359  do  CPC).   (...).”   (STJ -  AgRg   no   Resp
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1269486/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

- Demonstrando o promovente que pagou por valores que
não  poderiam lhe  ser  cobrados,  deve  haver  repetição  de
indébito,  na  forma  simplificada,  do  que  lhe  foi  exigido
desmedidamente.

- “2. Não se mostram contraditórias a conclusão de que a
cobrança era abusiva e a condenação à devolução simples,
porquanto  o  critério  definidor  da  forma  da  restituição
(simples ou dobrada) é a boa ou má-fé, bem como a culpa
do  fornecedor,  não  simplesmente  a  ilegalidade  da
cobrança.”  (REsp  1300032/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/03/2013,  DJe
13/03/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  AUTOR.  AÇÃO  REVISIONAL.
CONTRATO  BANCÁRIO.  LIMITAÇÃO  DA  TARIFA  DE
JUROS.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DANO  MORAL.
AUSÊNCIA  DOS  PRESSUPOSTOS
CARACTERIZADORES.  INACEITAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de
que é possível a aplicação de juros em patamar superior a
1% (um por cento) ao mês, quando se tratar de instituição
financeira, afastando-se a limitação prevista na Lei da Usura.

- Tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da
reparação por danos morais suportados, não há que se falar
em pagamento de indenização a tal título.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, DESPROVER OS RECURSOS. 

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário proposta por  Armindo

João da Silva Júnior em desfavor do Banco Santander (Brasil) S/A, onde o Juízo de

Direito da 12ª Vara da Comarca da Capital julgou parcialmente procedentes os pedidos

aviados  na  exordial,  declarando  a  ilegalidade  da  aplicação  de  juros  capitalizados,
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reduzindo a multa de mora ao patamar de 2% (dois por cento), determinando, ainda, a

devolução dos valores indevidamente cobrados, na forma simples.

Irresignada,  a  instituição  financeira  interpôs  apelação  cível,  fls.  165/173,

sustentando, basicamente, a legalidade da capitalização mensal, haja vista a existência

de previsão de tal encargo em norma editada pelo Conselho Monetário, além de aduzir a

autorização da prática do anatocismo disposta na Medida Provisória nº 2.170/01.

Ademais, defende a permissão na cobrança de comissão de permanência

quando  não  for  acumulada  com  outros  encargos,  concluindo  com  a  alegação  da

impossibilidade de repetição do indébito.

Por fim, pugna pelo provimento total do recurso, para reformar o  decisum

vergastado, no sentido de declarar válidos todos os dispositivos do acordo objeto da lide.

Igualmente  irresignado,  o  autor  também  manejou  apelação  cível,  fls.

175/183, pleiteando, basicamente, a redução dos juros remuneratórios ao percentual de

12% (doze por cento) ao ano, bem como pela restituição do indébito na forma dobrada.

Ademais, defende a existência de danos morais indenizáveis.

Ao  final,  solicita  o  provimento  da  sua  irresignação,  para  reformar

integralmente a sentença, determinando a adequação do contrato aos termos requeridos.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo promovente, às fls. 188/193.

Manifestação Ministerial às fls. 205/207-verso, opinando pelo desprovimento

das súplicas apelatórias.

É o breve relatório.

VOTO
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DO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Inicialmente, destaco que os requisitos de admissibilidade destes recursos

obedecerão às regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de

1973, porquanto as irresignações foram interpostas em face de decisão publicada antes

da vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal

de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Induvidosamente, a data de publicação da decisão recorrida estabelece

qual  normativo  processual  deverá  ser  aplicado  para  fins  de  admissibilidade

recursal,  de modo que,  a  toda evidência,  a mesma lógica deve ser utilizada em

relação às regras processuais atinentes aos seus efeitos.

Passo ao exame da súplica apelatória do banco.

Analisando o inteiro teor dos autos, tem-se que o magistrado de primeiro

grau julgou parcialmente procedente os requerimentos formulados na inicial, motivo que

gerou  o  descontentamento  do  promovido,  ensejando  a  presente  irresignação

apelatória,  para  ver  reconhecida  a  legalidade  da  cobrança  da  capitalização  dos

juros,  da  comissão  de  permanência  quando  não  for  acumulada  com  outros

encargos e da devolução do indébito na forma simplificada.

Ab initio,  verifico  que  o  suplicante  não  possui  interesse  quanto  ao

pedido de declaração de legalidade da comissão de permanência e da restituição

simples do indébito, haja vista que a sentença não decretou a sua ilegitimidade bem
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como não aplicou a repetição na forma dobrada, não merecendo conhecimento tais

pontos da súplica.

Pois  bem.  Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  Juiz  a  quo deferiu

parcialmente o pedido de antecipação de tutela (exibição de documentos), determinando

que  a  financeira  apresentasse  cópia  da  avença  em  discussão  (vide  fls.  80/82).  No

entanto,  a  instituição  promovida  permaneceu  inerte,  deixando  de  cumprir  as  ordens

exaradas pelo magistrado de primeiro grau.

Desse modo, o fato de o banco recorrente não ter fornecido as cópias do

contrato mencionado pelo autor, apesar de devidamente intimado, traz a incidência da

presunção constante no artigo 359 e incisos do Código de Processo Civil, que afirma:

Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os
fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia
provar:

I  -  se  o  requerido  não  efetuar  a  exibição,  nem  fizer  qualquer
declaração no prazo do art. 357;

II - se a recusa for havida por ilegítima.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  esta  Corte,  inclusive,  orientam  pela

observância ao artigo 359 e seus incisos, em caso de não atendimento à obrigação de

fazer determinada pelo Magistrado, o que é o caso dos autos. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
INCIDENTE  DE  EXIBIÇÃO  DE  CONTRATO.  RECUSA
INJUSTIFICADA.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  ART.  359
DO CPC.
1.  Em  se  cuidando  de  relação  jurídica  entre  instituição
financeira e consumidor de serviços bancários, presumem-se
verídicos os fatos alegados na falta de exibição incidente de
contrato.  Embora não caiba a  multa  pelo descumprimento,
que na hipótese não foi cogitada, o efeito da não exibição do
do instrumento contratual revisando, ou da ilegitimidade da
recusa, é ter como verdadeiros os fatos que a parte adversa
quer provar, nos termos do art. 359 do CPC.
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2. Agravo regimental a que se nega provimento.”1

“EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  MEDIDA  INCIDENTAL  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTO.  ADMISSÃO  DA  VERACIDADE  DOS  FATOS
ALEGADOS. ART. 359 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1.  Não  se  admite  inovação  recursal  em  sede  de  agravo
regimental,  visto  que  vedada  pelo  instituto  da  preclusão
consumativa.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de  que,  em  caso  de  recusa  à  exibição  do  documento
determinada em medida incidental de exibição de documento,
é cabível a admissão de veracidade dos fatos alegados (art.
359 do CPC).
3. Agravo regimental desprovido.”2 (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM
PEDIDO  LIMINAR.  LIMITAÇÃO  DA TAXA DE JUROS A 12%
(DOZE  POR  CENTO)  AO  ANO.  PROCEDÊNCIA.  ÉGIDE  DO
ART. 543-C, §7º,II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DA AVENÇA. INTIMAÇÃO DA
EMPRESA  PROMOVIDA  PARA  SUA  APRE-  SENTAÇÃO.
OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES
AUTORAIS.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  359  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  DISTINGUISHING.  SITUAÇÃO  QUE
AFASTA  A  ORIENTAÇÃO  EMANADA  DO  PARADIGMA.
RATIFICAÇÃO DO DECISUM DESTA CORTE.  Não cumprindo
a instituição financeira ré a ordem judicial que determinou a
juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, aplica-
se  o  disposto  no art.  359  do CPC,  devendo  ser  tidas  por
verdadeiras as excessividades suscitadas pelo autor. O norte
indicado pela corte cidadã em decisão paradigma se refere aos
casos  em que  inexiste  percentual  fixando  os  juros  praticados,
enquanto  que,  na  hipótese  em  disceptação,  ocorreu  a
impossibilidade do exame da avença por desídia do promovido,
ora  recorrente,  de  maneira  que,  presumem-se  verdadeiros  os
fatos alegados, nos termos do art. 359 do cpc.”3 (Grifei).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR.
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONHECIMENTO
PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO
DE  SENTENÇA  SOBRE  O  QUAL  A  RECORRENTE  SAIU
VENCEDORA.  AUSÊNCIA  DO  INSTRUMENTO  DA  AVENÇA.

1 STJ - AgRg no AREsp 434539/RS, Rel.  Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 18/03/2014, DJe 25/03/2014.

2 STJ - AgRg no REsp 1269486/MG, Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013.

3 TJPB; APL 0000189-49.2010.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 25/07/2014; Pág. 17.
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INTIMAÇÃO  DA  EMPRESA  PROMOVIDA  PARA  SUA
APRESENTAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 359 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CUMULAÇÃO DE
COMISSÃO  DE PERMANÊNCIA  COM OUTROS ENCARGOS.
PROIBIÇÃO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.  Não cumprindo a
instituição financeira ré a ordem judicial  que determinou a
juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, aplica-
se  o  disposto  no art.  359  do CPC,  devendo  ser  tidas  por
indevidas as excessividades suscitadas pelo autor. - admite-
se  a  cobrança  da  comissão  de  permanência  no  período  da
inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária,
juros  moratórios,  multa  contratual  ou  juros  remuneratórios.”4

(Grifei)

Dessa forma, considerando as peculiaridades existentes no caso em

tela,  mostra-se  descabida  a  capitalização  sem  previsão  contratual,  com  a

consequente  restituição  simplificada  do  que  foi  pago  indevidamente,  conforme

determinado pelo decisum vergastado.

DO APELO DO AUTOR

Consoante relatado, o autor rebela-se contra a parte da sentença que julgou

improcedentes  os pleitos de redução dos juros remuneratórios ao percentual  de 12%

(doze por cento) ao ano, a restituição do indébito na forma dobrada e a ocorrência de

danos morais indenizáveis.

No tocante ao pleito de limitação da taxa de juros ao patamar de 12%

(doze por cento) ao ano, vislumbro não merecer guarida.

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de

aplicação de juros em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês, quando se tratar de

instituição financeira, afastando-se a limitação prevista na Lei da Usura.

Inclusive, o posicionamento acima explicitado foi objeto da Súmula 596, do

referido Tribunal da Cidadania, vejamos:

4 TJPB; AC 200.2009.027553-4/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos William
de Oliveira; DJPB 09/05/2013; Pág. 11.
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“As disposições do decreto 22.626/1933 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.”

Acerca da questão, apresento arestos da Corte Cidadã:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FUNGIBILIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL.
JUROS  REMUNERATÓRIOS  LIMITADOS  À  TAXA  MÉDIA  DE
MERCADO.  JURISPRUDÊNCIA DO STJ.  CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. SÚMULA 5/STJ.
1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS,
Relatora  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  DJe  10.3.2009),
submetido  ao  rito  do  art.  543-C  do  CPC,  consolidou  o
entendimento de que "a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei  de  Usura  (Decreto  22.626/33),  Súmula  596/STF;  b)  A
estipulação  de  juros  remuneratórios  superiores  a  12%  ao
ano,  por si  só,  não indica abusividade;  c)  São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as  disposições  do  art.  591  c/c  o  art.  406  do  CC/02;  d)  É
admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros  remuneratórios  em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo  e  que  a  abusividade  (capaz  de  colocar  o
consumidor  em  desvantagem  exagerada  -  art.  51,  §1º,  do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto".
(...)3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental
a que se nega provimento.5

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA
DE  INTERESSE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  NÃO-
LIMITAÇÃO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  COBRANÇA.
POSSIBILIDADE.  JUROS  MORATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  EM  1%
AO  MÊS.  'MORA  DEBENDI'.   DESCARACTERIZAÇÃO.
ENCARGO DA NORMALIDADE COBRADO EM EXCESSO.
1.  Diante  da  ausência  de  qualquer  proveito,  no  que  toca  às
alegações referentes à capitalização mensal e à multa moratória,
é  de  ser  negado  conhecimento  à  pretensão  em  tais  pontos,
porquanto ausente o necessário interesse recursal, em virtude de
mostrar-se inútil a irresignação.
2.  As  instituições  financeiras  não  se  sujeitam  à  limitação
estipulada  na  Lei  de  Usura  (Súmula  596/STF),  sendo certo
que, na esteira dos precedentes desta Corte, a estipulação de

5 EDcl no Ag 1138693/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe
29/04/2011.
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juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica  abusividade  apta  a  possibilitar  a  revisão  das  taxas
contratadas, a qual só se admite em situações excepcionais,
desde  que  caracterizada  a  relação  de  consumo  e  que  a
abusividade  fique  cabalmente  demonstrada,  no  caso
concreto.
 (EREsp  785720/RS,  Rel.  Min.  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  26/05/2010,  DJe  11/06/2010).
AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.6

Nesse diapasão,  registro  que,  embora  não seja  possível  a  limitação dos

juros ao patamar pleiteado pelo autor, ou seja, 12% (doze por cento) ao ano, estes não

podem ser fixados contratualmente de forma abusiva, devendo seguir a taxa média de

mercado.

É o que dispõe a Súmula 296 do STJ, a seguir transcrita:

Juros  Remuneratórios  -  Comissão  de  Permanência  -
Inadimplência - Taxa Média de Mercado
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.

Com efeito, tendo em vista que o pleito autoral compreende, tão somente, a

redução dos juros bancários ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, encontra-se

correta a interpretação inserta no decisório objurgado.

Outrossim,  no  que  se  refere  ao  pedido  de  indenização  por  danos

extrapatrimoniais,  este  também  não  merece  melhor  sorte,  uma  vez  que  não  restou

configurado qualquer ato ilícito por parte do banco a ensejar o ressarcimento pleiteado,

posto que os juros praticados no caso em tela estão de acordo com a média adotada por

outras  instituições  financeiras,  não  caracterizando  o  abalo  moral  suscitado  pelo

suplicante.

Vejamos recente precedente desta Corte de Justiça:

6 AgRg no REsp 886.220/RS, Rel.  Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/03/2011, DJe 24/03/2011.
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REVISIONAL.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  AÇÃO  QUE
OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DA  TABELA  PRICE,  DA  COBRANÇA  DE  JUROS
CAPITALIZADOS  E  A  CONDENAÇÃO  EM  DANOS  MORAIS.
PEDIDOS  JULGADOS  IMPROCEDENTES.  APELO  AUTORAL.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXA  ANUAL  DE  JUROS
SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. UTILIZAÇÃO DA
TABELA  PRICE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE  ANATOCISMO.
ADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  DANO  MORAL.
LEGALIDADE  DA  CONTRATAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
OFENSA.  DESPROVIMENTO.  1.  "Admite-se  a  capitalização
mensal de juros nos contratos firmados após 31/3/2000, data da
publicação  da  Medida  Provisória  n.º  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"  (STJ,  AgRg  no  AREsp
231.941/RS,  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Terceira
Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013). 2. "A aplicação
da  Tabela  Price  para  amortização  da  dívida  não  se  mostra
abusiva, desde que expressamente prevista no contrato firmado
entre as partes, pois não caracteriza anatocismo, uma vez que
não se trata de juros compostos, mas tão somente estabelece o
critério  de composição  das parcelas"  (STJ,  AREsp 485195/RS,
Rel.  Min.  Antonio  Carlos  Ferreira,  publicado  no  DJe  de
04/04/2014).  3.  Quando  o  pedido  de  dano  moral  tem  por
fundamento a ilegalidade7

Em sendo  assim,  não  há  que  se  falar  em  reparação,  a  título  de  abalo

psicológico, tendo em vista a ausência dos seus requisitos autorizadores.

Quanto  ao pleito  de  Repetição de Indébito  em dobro  dos valores  pagos

indevidamente, concebo melhor aplicável ao caso a devolução na forma simples, visto

que  a  utilização  dobrada  do  instituto  só  se  justifica  nas  hipóteses  em  que  houver

demonstração de má-fé na cobrança, o que não restou caracterizado.

Este  Pretório  admite  a  possibilidade  de  compensação  ou  restituição  de

numerários nos moldes ora propostos. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato c/c pedido de liminar e
declaração  de  nulidade  de  cláusulas  contratuais.  Contrato
bancário.  Aplicabilidade  das  regras  do  Código  de  Defesa  do

7(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00307293120138150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES 
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 01-09-2015)

Des. José Ricardo Porto
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Consumidor.  Vedação  de  práticas  abusivas.  Possibilidade  de
revisão contratual. Capitalização de juros. Descabimento. Súmula
nº  93  do  STJ.  Comissão  de  permanência.  Instrumento  de
atualização  monetária  do  saldo  devedor.  Impossibilidade  de
cumulação  com  a  correção  monetária  e  encargos  bancários.
Repetição  de  indébito.  Análise  postergada.  Desprovimento  do
apelo.  Aplica-se  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  aos
contratos bancários de crédito. (...) A repetição de indébito, com
valor  em dobro,  só é passível quando comprovada a má-fé da
instituição  bancária,  o  que não ocorreu nos autos,  devendo-se
manter  a  condenação  nos  moldes  declinados  na  sentença,  ou
seja, de forma simples.8

Acrescento ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.  DESCABIMENTO.
CAPITALIZAÇÃO  ANUAL  DOS  JUROS.  POSSIBILIDADE.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  LEGALIDADE.  REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO  EM  DOBRO.  NÃO-CABIMENTO.  FORMA
SIMPLES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
(...)
IV-  Em relação  à  repetição  do  indébito,  este  Superior  Tribunal
orienta-se no sentido de admiti-la na forma simples,  quando se
trata de contratos como o dos autos. (...). Agravo improvido.9

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AÇÃO  REVISIONAL  -  CONTRATO
BANCÁRIO -  POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO
APENAS DA FORMA SIMPLES - RECURSO IMPROVIDO.10

Portanto, mostra-se mais adequada a estipulação da repetição de indébito

na forma simples.

Com  essas  considerações,  DESPROVEJO  a  súplica  apelatória  da

instituição financeira,  bem como a do autor, com a manutenção,  na íntegra,  da

sentença de primeiro grau.

É como voto.

8TJPB; AC 200.2009.039871-6/001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB
27/05/2011; Pág. 15.
9STJ -  AgRg no Ag 921.380/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI BENETI,  TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009,  DJe
08/05/2009.
10STJ -  AgRg no Ag 862.001/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe
23/10/2008
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador 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 maio
de 2016.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR 

J13/R J/02
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