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DOBRADA  DOS  VALORES  INDEVIDOS.
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INSTITUIÇÃO  CREDORA.  NÃO  CONHECIMENTO  DAS
DEMAIS  QUESTÕES  RECURSAIS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO
APELO. UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 932, IV, “a” e “b”, DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

-  Súmula  541 do Superior  Tribunal  de  Justiça: “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.”

-  “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.  544 DO CPC)
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA  DANDO  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. O Superior Tribunal
de  Justiça,  no  julgamento  do  RESP nº  973.827/RS,  Rel.  ª  para
acórdão  Min.  ª  Maria  isabel  Gallotti,   submetido    ao
procedimento  dos  recursos  repetitivos  (art.  543-c  do  CPC),
assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/03/2000,  data da publicação da medida provisória nº 1.963-
17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente
pactuada.  2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual  superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é  suficiente  para
caracterizar a   expressa   pactuação e   permitir   a  cobrança  da



taxa   efetiva    anual    contratada.    3.    Agravo regimental
desprovido.” (STJ; AgRg-AREsp 485.594; Proc. 2014/0054828-2;
PR;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Marco  Buzzi;  DJE  13/05/2014)
(grifei)

-  “PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
DECLARATÓRIA  -  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  -
REJEIÇÃO  COBRANÇA  DE  JUROS  RELATIVOS  À  TARIFAS
ABUSIVAS  -  PROCESSO  ANTERIOR  QUE  ANALISOU  AS
TARIFAS  E  DECLAROU-AS  ILEGAIS  -  NOVO  PROCESSO  -
PEDIDO  DE  JUROS  SOBRE  AS  TARIFAS  DECLARADAS
ILEGAIS  MÁ-FÉ  -  NÃO  DEMONSTRADA  -  DEVOLUÇÃO  -
FORMA SIMPLES - DESPROVIMENTO. - Juros remuneratórios:
devem ser devolvidos os que incidiram sobre as tarifas e encargos
a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. -
A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tem  como
pressuposto de sua aplicabilidade a demonstração da conduta de
má-fé do credor, o que fica afastado, no caso dos autos, ante a
pactuação livre e consciente celebrada entre as partes. V I S T O S
,  relatados  e  discutidos  estes  autos  da  apelação  cível  em  que
figuram  como  partes  as  acima  mencionadas.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00116651120158152001,
3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 14-07-2017) (grifei) 

- “Art. 932. Incumbe ao relator: 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal;
b)  acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo
Superior  Tribunal  de  Justiça  em  julgamento  de  recursos
repetitivos;(…)” (Art. 932, IV, “a” e “b”, do NCPC)

V I S T O S.

Trata-se de Ação Revisional proposta por Aélcio de Lima Santos em desfavor da BV
– Financeira  S.A., onde  o  juiz  de  direito  julgou  procedente  em parte  os  pedidos  aviados  na
exordial.

Insatisfeito, o autor interpôs apelação cível, fls. 173/181, sustentando a ilegalidade da
capitalização; abusividade dos juros remuneratórios; impossibilidade de incidência de comissão de
permanência com outros encargos; necessidade de recebimento dos valores cobrados ilegalmente de
forma dobrada, bem ainda a impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios, haja vista ser
beneficiário da justiça gratuita.

Ao  final,  solicita  o  provimento  da  sua  irresignação,  para  reformar  a  sentença,
julgando totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões  - fls.185/207.
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Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, porquanto
entendeu inexistir interesse público na demanda- fls.230/232.

É o breve relatório. 

DECIDO. 

Manuseando o caderno processual, constata-se que o autor propôs Ação Revisional
asseverando ter verificado irregularidades no contrato pactuado com o Banco/promovido.

Ao prolatar a sentença, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente, em parte,
os  pleitos  formulados  na  exordial,  motivo  que  gerou  o  descontentamento  do  demandante,
ensejando a presente irresignação apelatória.

Inicialmente,  importa  registrar  que  a  questão  trazida  no  apelo,  atinente  à
impossibilidade de incidência de comissão de permanência com outros encargos, não merece
ser conhecida, uma vez que sequer fora objeto da inicial.

Quanto  à  alegação  de  abusividade  dos  juros  remuneratórios,  bem  como  a
respeito  da  impossibilidade  de  cobrança  dos  honorários  advocatícios  em  decorrência  do
deferimento da justiça gratuita, verifico que o recorrente não possui interesse, porquanto tais
pleitos já foram providos na sentença. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

É assente no Tribunal Cidadão que a previsão no contrato bancário de percentual de
juros anual superior ao duodécuplo do mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da
capitalização, permitindo a cobrança da taxa anual efetivamente contratada.

Sobre a questão, apresento a Súmula 541 da referida Corte Superior:

“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.”

Nessa  linha,  colaciono  elucidativas  decisões,  inclusive,  em  sede  de  recurso
repetitivo: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA  DANDO  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. O Superior Tribunal
de  Justiça,  no  julgamento  do  RESP nº  973.827/RS,  Rel.  ª  para
acórdão Min. ª Maria isabel Gallotti, submetido ao procedimento
dos  recursos  repetitivos  (art.  543-c  do  CPC),  assentou
entendimento  de  que  é  permitida  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade  inferior  a  um  ano  em  contratos  celebrados  após
31/03/2000,  data da publicação da medida provisória nº  1.963-
17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente
pactuada.  2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
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anual  superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é  suficiente  para
caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ;
AgRg-AREsp 485.594; Proc. 2014/0054828-2; PR; Quarta Turma;
Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2014) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.
PACTUAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.  "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" (REsp n. 973.827/RS, relatora para o acórdão
ministra  Maria  isabel  Gallotti,  Segunda  Seção,  julgado  em
8/8/2012,  dje  24/9/2012).  Precedente  representativo  da
controvérsia (art. 543-c do CPC). 2. No caso concreto, o tribunal
de origem consignou a previsão contratual acerca da cobrança de
juros  capitalizados.  Dessa  forma,  a  alteração  do  desfecho
conferido  ao  processo,  no  ponto,  demandaria  a  análise  do
conteúdo  fático-probatório  dos  autos,  circunstância  que  atrai  o
óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se
nega  provimento.”  (STJ;  AgRg-REsp  1.390.635;  Proc.
2013/0193460-9;  DF;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Antonio  Carlos
Ferreira; DJE 28/05/2014) (grifei)

Dito isto, analisando o pacto entabulado, encartado às fls.15/16, verifica-se que a
taxa de juros anual está superior ao duodécuplo da mensal, portanto, resta permitida a capitalização
mensal de juros.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Em se tratando de pleito revisional, afigura-se mais ponderado aplicar a devolução na
forma simples, visto que a utilização dobrada do instituto só se justifica nas hipóteses em que haja
demonstração de má-fé na cobrança dos valores.

Este  Pretório  admite  a  possibilidade  de  devolução  nos  moldes  ora  explicitados,
vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
DECLARATÓRIA  -  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  -
REJEIÇÃO  COBRANÇA  DE  JUROS  RELATIVOS  À  TARIFAS
ABUSIVAS  -  PROCESSO  ANTERIOR  QUE  ANALISOU  AS
TARIFAS  E  DECLAROU-AS  ILEGAIS  -  NOVO  PROCESSO  -
PEDIDO  DE  JUROS  SOBRE  AS  TARIFAS  DECLARADAS
ILEGAIS  MÁ-FÉ  -  NÃO  DEMONSTRADA  -  DEVOLUÇÃO  -
FORMA SIMPLES - DESPROVIMENTO. - Juros remuneratórios:
devem ser devolvidos os que incidiram sobre as tarifas e encargos
a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. -
A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
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único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tem  como
pressuposto de sua aplicabilidade a demonstração da conduta de
má-fé do credor, o que fica afastado, no caso dos autos, ante a
pactuação livre e consciente celebrada entre as partes. V I S T O S
,  relatados  e  discutidos  estes  autos  da  apelação  cível  em  que
figuram  como  partes  as  acima  mencionadas.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00116651120158152001,
3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 14-07-2017) (grifei) 

PRELIMINARES.  COISA  JULGADA  E  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE DE AGIR. COBRANÇA DOS JUROS INCIDENTES
SOBRE  AS  TARIFAS  ANALISADAS  E  DECLARADAS  ILEGAIS
EM  PROCESSO  ANTERIOR.  PEDIDO  DISTINTO  AO  DA
PRESENTE AÇÃO. REJEIÇÕES. - Para a configuração da coisa
julgada é necessária a identidade das partes, da causa de pedir e
do pedido.  PREJUDICIAL DE MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.  AÇÃO
DE  REVISÃO  CONTRATUAL  ANTERIORMENTE  JULGADA.
PRAZO  TRIENAL.  INAPLICABILIDADE.  DIREITO  PESSOAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 205, CAPUT, DO CC. PRAZO DECENAL.
REJEIÇÃO. - A ação revisional de contrato é fundada em direito
pessoal, possuindo prazo prescricional decenal. MÉRITO. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
COBRANÇA DE JUROS RELATIVOS ÀS TARIFAS DECLARADAS
ILEGAIS.  CABIMENTO.  ENCARGOS  ACESSÓRIOS  QUE
SEGUEM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
184  DO  CC.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO. - Devem ser devolvidos os juros
remuneratórios que incidiram sobre as tarifas e encargos a serem
restituídos,  a  fim  de  evitar  o  enriquecimento  sem  causa.  -  A
repetição em dobro do indébito,  prevista  no art.  42,  parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tem  como
pressuposto de sua aplicabilidade a demonstração da conduta de
má-fé do credor, o que fica afastado, no caso dos autos, ante a
pactuação livre e consciente celebrada entre as partes. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00678839320148152001, 3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 14-07-2017) (grifei)

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
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
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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. (TJPB; AC 200.2009.039871-6/001; Quarta Câmara Cível;
Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 27/05/2011; Pág. 15).

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS
E DANOS.  FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS.  Juros  abusivos,
prática de anatocismo e cobrança de taxa de emissão de boleto.
Aplicação  do  CDC.  Procedência  em  parte  da  demanda.
Reconhecimento  apenas da ilegalidade da cobrança da taxa  de
emissão  por  boleto  bancário.  Ausência  de  prova  da  prática  de
anatocismo. Devolução simples e não em dobro. Inconformismo.
Desprovimento  do  recurso.  (...).  Em  relação  à  repetição  do
indébito em dobro, de igual forma, não há nos autos nenhuma
prova de ter agido a instituição financeiro por má-fé, porquanto
não  é  vedada  a  prática  do  anatocismo,  desde  que  conste  em
cláusula expressa do contrato, restando afastada, portanto a má-
fé  alegada. Voto.  Posto  isso,  nego  provimento  ao  recurso,
mantendo-se  a  sentença  em  todos  os  seus  termos.  (TJPB;  APL
200.2009.014654-5/001;  Rel.  Juiz  Conv.  Flávio  Teixeira  de  Oliveira;  DJPB
22/07/2010; Pág. 8.).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.PROVA DE MÁ-FÉ.
NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS  05  E  07/STJ.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO.1. Carecem do necessário prequestionamento as
matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, não tendo sido
opostos  embargos  de  declaração  para  suprir  eventual  omissão.
Incidência das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.2.
Consoante  remansosa  jurisprudência  desta  Corte,  a  devolução
em dobro dos  valores  pagos indevidamente  (art.  42,  parágrafo
único,  do CDC), não prescinde da demonstração de má-fé por
parte  do  credor.3.  Para  que  se  alterassem  as  conclusões  do
julgado no sentido da inexistência, in casu, de má-fá por parte da
instituição  financeira,  seria  necessária  a  interpretação  de
cláusulas  do  contrato  firmado  entre  as  partes,  assim  como  o
reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em
sede  especial,  a  teor  das  súmulas  05  e  07/STJ.4.  A  simples
transcrição  de  ementas  é  insuficiente  para  a  demonstração  do
dissídio  jurisprudencial.5.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.(STJ  -  AgRg  nos  EDcl  no  Ag  1091227/SP,  Rel.  Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
02/08/2011, DJe 09/08/2011) (grifei)
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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRATO  BANCÁRIO.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  EM  DOBRO.  MESMAS  TAXAS.
INADMISSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS  DE
MORA.  ARTIGOS  1.062  DO  CC/16  E  406  DO  CC/02.
PROVIMENTO.I. A repetição do indébito de valores cobrados por
instituição  financeira,  quando  concernente  a  taxas  e  índices
objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, há
ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-fé, aqui
inocorrente.II.  Na  repetição  do  indébito  não  se  admite  a
incidência  das  mesmas  taxas  cobradas  pelas  instituições
financeiras,  cujas  prerrogativas  decorrem  de  sua  inserção  no
sistema financeiro  nacional  e  regramentos  específicos  para  sua
operação. Precedentes do STJ.III. Agravo regimental provido.(STJ -
AgRg  no  Ag  390.688/MG,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010) (grifei)

Portanto, como demonstrado, é mais coerente a restituição das quantias indevidas na
forma simples, uma vez que, embora a taxa de juros tenha sido declarada abusiva, fora pactuada no
contrato, não restando, desse modo, configurada a má-fé por parte da instituição credora, razão pela
qual não merece conserto o decisório confrontado também neste ponto.

Com essas considerações, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, da Nova Legislação
Adjetiva  Civil, DESPROVEJO O APELO, mantendo-se  a  decisão  de  base em todos  os  seus
termos.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se. 

João Pessoa, 14 de agosto de 2017, segunda-feira.

Des. José Ricardo Porto
             Relator                                                                    J/05
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