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GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058324-83.2012.815.2001
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Banco Aymoré  Crédito e Financiamento e Investimento S/A. 
Advogado : Wilson Belchior (OAB/PB 17.314-A).
Apelado : José Lindemberg Bezerra Alves.
Advogado : Ana Cristina de Oliveira Vilarim (OAB/PB 11.967).   

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE  DESCONSTITUIÇÃO  DE  DÉBITO  C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
LEGALIDADE  NAS  TAXAS  E  ENCARGOS
CONTRATUAIS.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  PREVISÃO  CONTRATUAL
EXPRESSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 539 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  JUROS
REMUNERATÓRIOS EM  PATAMAR
SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE.
PERCENTUAL  DENTRO DA  MÉDIA  DE
MERCADO  PARA CONTRATOS  DA MESMA
ESPÉCIE.   REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA  DE
PAGAMENTOS  INDEVIDOS.  REFORMA DO
DECISUM.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO. 

- É lícito às instituições financeiras estabelecerem o
percentual de juros acima de 12% ao ano. Somente é
possível  considerá-los  abusivos  se  fixados  em
patamar dissonante da média de mercado, o que não
ocorreu no presente caso.

-  Outrossim,  não  há  que  se  falar  em  repetição  de
indébito nos termos do art.  42, parágrafo único, do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  pois  que,  na
hipótese,  perfeitamente  lícita  a  cobrança  dos  juros
remuneratórios  e  das  parcelas  mensais  conforme
pactuados,  não  justificando  a  restituição  em  dobro
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pelo que fora pago. 
 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  pelo Banco  Aymoré
Crédito  Financiamento  e  Investimentos  S/A (fls.  147/154),  desafiando
sentença (fls.  137/139) proferida pelo Juízo da  5ª Vara  Cível da Capital, nos
autos da Ação Declaratória de Desconstituição de Débito c/c Repetição de
Indébito ajuizada  por  José  Lindemberg  Bezerra  Alves em  face  do  ora
recorrente.

Na  peça  de  ingresso,  informou  o promovente  ter  celebrado
contrato  de  financiamento  com  o  banco  réu,  para  aquisição  de  veículo,
parcelando seu débito em 42 (quarenta e duas) parcelas fixas de R$ 227,80
(duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Aduziu, no entanto, que o valor financiado foi de R$ 6.281,73
(seis mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), sendo R$
4.875,00 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais) o valor principal, mais
R$ 1.406,73 (mil quatrocentos e seis reais e setenta e três centavos), inseridos
no ato da contratação.

Ressalta que o banco, no ato da negociação, somou o valor de
R$ 4.875,00 com o encargo (R$ 1.406,73), e juros de R$ 3.285,87, totalizando
R$ 9.567,60, ou seja, a parcela que deveria ser de R$ 176,78 (cento e setenta e
seis reais e setenta e oito centavos), ficou em R$ 227,80 (duzentos e vinte e
sete reais e oitenta centavos).

Diante disso, requereu a devolução, em dobro, do que acredita
ter  sido indevidamente  acrescido  nas  suas  prestações  (R$  2.142,84)
totalizando a importância  de R$  4.285,65 (quatro mil  duzentos e  oitenta  e
cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Contestação  apresentada  pelo  promovido (fls.  28/60),
sustentando, em síntese, falta de interesse de agir e carência de ação; no mérito
alega:  (i)  a  ausência  de  prática  abusiva  e  da  legalidade  dos  encargos
contratados;  (ii)  a  possibilidade  da  capitalização  mensal  de  juros;  (iii)  a
possibilidade de fixação de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao
ano; (iv) a impossibilidade de repetição de indébito.

Ao final,  requer  a  extinção do processo  por  impossibilidade
jurídica do pedido, ou a reforma da sentença, decretando a improcedência da
ação.

Réplica impugnatória (fls. 81/83).

As  partes  se  manifestaram  nos  autos,  informando  que  não
possuíam provas a produzir e, por conseguinte, requereram o julgamento do
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feito (fls. 88/93).

Decidindo  a  querela,  a magistrada de  primeiro  grau  julgou
procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...)À  luz  do  exposto,  por  tudo  o  que  dos  autos
consta e com supedâneo no art. 269, I, do CPC, julgo
procedente  o  pedido,  condenando  o  promovido  ao
pagamento das quantias indevidamente cobradas e
pagas pela parte autora, referente ao acréscimo no
valor  financiado de  R$ 2.142,84 (dois  mil  cento e
quarenta e dois reais e  oitenta e  quatro centavos),
sendo o pagamento em dobro, no valor total de R$
4.285,65 (quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais
e sessenta e cinco centavos).
Condeno a promovida nas custas e em honorários de
15% do valor do crédito, tudo com base no §3.º do
art. 20 do CPC.(...)”

Inconformada,  a  instituição  financeira  interpôs  Recurso  de
Apelação (fls.  147/154), alegando,  em suma, a) a legalidade dos encargos e
taxas  cobradas  no  financiamento;  b)  que  o  autor  celebrou  o  contrato
espontaneamente, tendo ciência das cláusulas contratuais; c) que não houve
cobrança da tarifa de cadastro e d) descabimento da repetição de indébito de
forma dobrada. 

O recorrido apresentou contrarrazões (fls.  168/174),  pugnando
pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  179/182),  opinando pelo prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso e passo a sua análise. 

In casu, verifica-se que o promovente ingressou com a presente
demanda,  objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que
inseriram indevidamente no valor  financiado o  valor  de  R$ 2.142,84,  bem
como  a  condenação  do  banco  no  pagamento  de  R$  4.285,65  (quatro  mil
duzentos  e  oitenta  e  cinco reais  e  sessenta  e  cinco centavos),  referente  ao
recebimento  em  dobro  dos  valores  pagos  a  maior  pelas  parcelas  do
financiamento contratado. 

A magistrada de base julgou procedente o pleito autoral e, por
conseguinte, condenou a instituição financeira a devolver em dobro a quantia
postulada.
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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.

Na  hipótese,  diversamente  do  que  entendeu  a  magistrada
sentenciante,  os  fatos  constitutivos  do direito da  parte  autora não restaram
suficientemente demonstrados nos autos.  Com efeito, as provas  apresentadas
no  encarte  processual,  bem  como  o  direito  invocado  na  peça  inicial
caminharam em sentido contrário à parte  promovente,  não havendo,  in casu,
como considerar indevidos os valores pactuados e pagos pela recorrida. 

Há de se destacar que o caso versado nos autos consubstancia
hipótese  reverberada  em  recente  entendimento  sumulado  pelo  Superior
Tribunal  de  Justiça.  Trata-se  do  Enunciado  nº  539  da  Súmula  de
Jurisprudência  do  Tribunal  da  Cidadania,  cuja  redação  foi  aprovada  em
10/06/2015, in verbis:

Súmula 539 – STJ:  “É permitida a capitalização de
juros  com  periodicidade  inferior  à  anual  em
contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema  Financeiro  Nacional  a  partir  de
31/3/2000(MP 1.963  -  17/00,  reeditada  como  MP
2.170 - 36/01), desde que expressamente pactuada”

Não há que se cogitar em inaplicabilidade do entendimento ou
das normas resultantes do precedente supracitado, haja vista que os casos que
deram origem à instauração das milhares de demandas revisionais tinham por
objeto idêntica forma de pactuação àquela firmada pelo promovente, qual seja
o  contrato  de  financiamento,  celebrado,  via  de  regra,  em  60  (sessenta)
prestações mensais. 

Logo, o entendimento sumulado espelha a fundamentação de
que a capitalização de juros 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.
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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
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.

Outrossim,  não é  demais  lembrar  que, 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.  Os  juros  só  podem  ser  revistos,  em  situações
excepcionais, quando evidenciada a abusividade do referido encargo, de modo
a gerar uma excessiva onerosidade ao contratante, a qual somente se verifica
quando o percentual cobrado discrepa da média de mercado. 

Confira-se o seguinte aresto:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  REVISIONAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  CAPITALIZAÇÃO.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
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AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS NºS 282 E 356/STJ.
1.  Não  há  falar  em  negativa  de  prestação
jurisdicional  se  o  tribunal  de  origem  motiva
adequadamente  sua  decisão,  solucionando  a
controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
2.  No  julgamento  do  REsp  nº  973.827/RS,
submetido  à  sistemática  dos  recursos  repetitivos,
restou  decidido  que  nos  contratos  firmados  após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a um ano, 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.
3.  A  Segunda  Seção  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  no  julgamento  do  REsp  nº  1.061.530/RS,
Relatora  Ministra  Nancy  Andrighi,  submetido  ao
regime  dos  recursos  repetitivos,  firmou
posicionamento  do  sentido  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".
4.  Para  se  concluir  em  sentido  contrário  ao  que
restou  expressamente  consignado  no  acórdão
recorrido,  seria  necessário  o  revolvimento  do
conjunto  fático-probatório  dos  autos,  bem  como
interpretação de cláusula contratual, o que é vedado
pelas Súmulas nºs 5 e 7 desta Corte.
5.  A  alegada  discussão  em  torno  do  art.  21,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, não
foi  apreciada  pelo  acórdão  recorrido  e  sequer  foi
suscitada  nos  embargos  de  declaração  opostos  na
origem,  carecendo  o  recurso  no  ponto  do
imprescindível prequestionamento, circunstância que
atrai a incidência das Súmulas nº 282 e nº 356 do
Supremo Tribunal Federal.
6.  Esta  Corte  possui  entendimento  pacificado  no
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sentido  de  que  a  alteração  da  distribuição  da
sucumbência  fixada  pelas  instâncias  ordinárias
demanda  necessário  revolvimento  do  conteúdo
fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência
da  Súmula  nº  7/STJ.  7.  Agravo  regimental  não
provido”. (AgRg no AREsp 537.989/RS, Rel. Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).
(grifo nosso).

Na  espécie,  compulsando  os  elementos  que  formaram  o
conjunto  probatório, emerge  que  a  taxa  de  juros  mensal  foi  pactuada  no
percentual de 2,13% ao mês e 28,84% ao ano (fls. 16). Em consulta à tabela
das  taxas  médias  de  mercado  do  Banco  Central  do  Brasil,
(http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls), verifica-se que, no mês da
celebração da avença entre as partes – julho de 2008 –, as taxas mensal e anual
média apurada para operações relativas  a financiamento de veículo eram de
2,43% a.m e 33,46% a.a. Logo, as taxas de juros remuneratórios cobradas pela
instituição financeira estariam abaixo da média do mercado para a modalidade
do negócio jurídico realizado, não havendo, pois, que se falar em ilicitude na
cobrança dos juros remuneratórios, em ilegalidade das parcelas contratadas e,
ainda, em restituição em dobro pelo que fora pago. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  ao  Recurso
Apelatório apresentado  pelo  Banco  Aymoré  Crédito  Financiamento  e
Investimento S/A para reformar integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo, julgando improcedente o pedido inicial.

Em razão da inversão do ônus sucumbencial, condeno a parte
promovente  ao pagamento  das  custas  e  dos  honorários  advocatícios
(sucumbenciais e recursais) arbitrados em  20% sobre o valor atualizado da
causa,  nos  termos do art.  85,  §2º,  do  Código de  Processo  Civil,  devendo,
ainda, ser aplicada a regra contida no art. 12 da Lei nº 1.060/1950. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
  Desembargador Relator
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