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APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  INEXISTÊNCIA  DE
INFORMAÇÃO  SOBRE  A  TAXA  ANUAL  DE  JUROS.
ILEGALIDADE.  LIMITAÇÃO  DE  JUROS.  TAXA  PRATICADA
SUPERIOR  A  QUATRO  VEZES  O  VALOR  DA  MÉDIA  DE
MERCADO.  ABUSIVIDADE  EXPLÍCITA.  REDUÇÃO.
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  E  COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO  DE  ILICITUDE.  POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano
é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória nº 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”1.

-  Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de
modo  que  a  vantagem  exagerada,  justificadora  da  limitação
judicial, só emergirá quando o percentual avençado exacerbar, em
muito,  o  parâmetro  indicado  pelo  BC.  Constatando-se  que  o
percentual  pactuado  é  exagerado,  impositivo  o  afastamento  da
abusividade.

-Quanto à possibilidade de recálculo ou devolução de eventuais

1 AgRg  no  AREsp  371.787/DF,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em  17/10/2013,  DJe
25/10/2013.



quantias pagas a maior, o fato de terem sido quitadas na vigência
do contrato não impede que tais práticas se realizem, na medida
em que, declarada ilegal a capitalização mensal e a abusividade da
taxa  de  juros,  o  que  era  aparentemente  legal,  passou  a  ser
reconhecidamente ilegal, afastando a tese do recorrente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator,  integrando a
decisão a certidão de julgamento de fl. 455.

Relatório

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de
revisão de cláusulas contratuais e apuração de débito real  c/c  compensação de valores
pagos indevidamente e repetição do indébito, aforada por Maria José do Carmo Gomes
em desfavor do Banco Fininvest S/A, atual Banco Itaucard S.A.

Na decisão, o magistrado registrou que como não há previsão das
taxas  de  juros  mensal  e  anual  nas  faturas,  daí  porque  não  estaria  caracterizada  a
capitalização mensal, decorrendo a ilegalidade da cobrança. De outro lado, reconheceu a
abusividade na taxa de juros, eis que pactuada a 226,20% a.a., quando a taxa média de
mercado era de 50,98% a.a. Por fim, determinou o recálculo da dívida, adotando-se a taxa
de juros indicada, e a devolução de forma simples, assegurada a compensação.

Inconformado,  recorre  o  promovido  aduzindo  que  a  parte  anuiu
livremente com os termos pactuados, tendo aproveitado o crédito e deixado de pagar a
contraprestação respectiva. No mais, defende a não limitação de juros e que os valores
supostamente pagos a maior não podem ser devolvidos, posto que os pagamentos foram
realizados durante a  vigência  das  cláusulas  contratuais.  Defende a  impossibilidade de
recálculo dos valores pagos, uma vez que não houve qualquer depósito realizado pela
parte adversa, sendo, por tal razão, impossível a dedução dos valores. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, julgando-se improcedente os pedidos.

Em  sede  de  contrarrazões,  a  autora  pediu  o  desprovimento  do
recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, deixo
de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §1º, do RITJPB
c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 



VOTO

De início, ressalte-se que  o contrato faz lei entre as partes quando
legalmente pactuado. Contudo, mesmo aderindo ao contrato bancário, não há qualquer
empecilho para o consumidor reveja suas cláusulas, mormente quando se trata de contrato
de adesão, em que as disposições negociais são criadas unilateralmente. Nesse sentido, já
se decidiu:

“O  princípio  do  pacta  sunt  servanda não  é  absoluto,  devendo  ser
interpretado de forma relativa, em virtude do caráter público das normas
tidas  por  violadas  no  contrato,  em  especial  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor, o que possibilita a revisão do contrato”2.

No caso  em tela,  analisando  detidamente  as  faturas  do  cartão  de
crédito juntadas aos autos, observa-se que os encargos contratuais, que correspondem aos
juros pelo não pagamento do valor integral da fatura, giravam entre 13,98% e 16,85% ao
mês.  Para  além  disso,  os  documentos  são  omissos  quanto  às  taxas  anuais  de  juros
praticadas pela administradora.

Cediço  que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  exige  que  as
cláusulas  contratuais  estejam expressas  de  forma  clara  e  ostensiva,  isto  é,  plenamente
compreensíveis. No caso concreto, a falta de exposição numérica entre as taxas mensal e
anual impede a possibilidade de percepção pelo consumidor da prática da capitalização
mensal de juros.

Neste  particular,  o  STJ,  em  recente  julgado,  seguindo  o  rito  dos
recursos repetitivos (art. 543 – C, CPC), firmado pela 2ª Seção, sedimentou que “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”.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
TAXAS  MENSAL  E  ANUAL  EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS.
LEGALIDADE.  1.  No julgamento  do Recurso Especial  973.827,  jugado
segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2ª Seção, as
seguintes  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

2 TJMS - AC 2010.012828-2 – Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva  - Publicação: 19/05/2010.



mensal  é  suficiente  para  permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual
contratada". 2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas
de  juros  mensal  e  anual,  cuja  observância,  não  havendo  prova  de
abusividade, é de rigor. 3. Agravo regimental provido.3  

Mais  especificamente  quanto  às  taxas  de  juros  praticadas  pelas
administradoras  de  Cartões  de  Crédito,  a  jurisprudência  tem  aplicado  o  mesmo
entendimento, reclamando, para o reconhecimento da legalidade da capitalização de juros,
a  previsão  das  taxas  de  juros  mensais  e  anuais  nas  faturas.  Nesse  referido  diapasão,
considerando-se que as faturas possuem previsão apenas daquelas,  não permitindo ao
consumidor colocar em prática a operação citada no precedente do STJ, entendo, tal como
fez o magistrado de primeiro grau, que a pactuação está eivada de nulidade. Sobre o tema,
não é demais citar o precedente:

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  CONTRATO  BANCÁRIO.
REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS
COMPENSATÓRIOS.  FIXAÇÃO NÃO LIMITADA À TAXA DE
12%  AO  ANO.  TAXA  DE  JUROS  ANUAL  SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL.  INCIDÊNCIA
DE  CAPITALIZAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  […]  É  permitida  a
incidência de capitalização quando a taxa anual de juros contratada
ultrapassar o duodécuplo da taxa mensal, segundo entendimento
consolidado no julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido ao
procedimento dos recursos repetitivos.  (TJPE - APL 2537791 PE –
Rel.  Des.  Fábio  Eugênio  Dantas  de  Oliveira  Lima  –  1ª  C.
Extraordinária Cível – j. 19/09/2014 – DJ 01/10/2014)

Assim, considerando a inexistência da informação acerca das taxas
anuais de juros,  penso ser ilegal a capitalização mensal de juros, mantendo a sentença
neste ponto.

No que toca à abusividade da taxa de juros praticada, a recorrida
logou demonstrar que a taxa média mensal de juros praticada pela recorrente era superior
a quatro vezes a taxa média de mercado (em torno de 3,5% a.m.) divulgada pelo Banco
Central do Brasil. Como se sabe, em termos de juros remuneratórios, a abusividade de sua
pactuação  deve  ser  cabalmente  demonstrada  em  cada  caso,  com  a  comprovação  do
desequilíbrio  contratual  ou  de  lucros  excessivos,  sendo  insuficiente  o  só  fato  de  a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período3.

Assim,  à  instituição  financeira  é  lícito  cobrar  juros  acima  da  taxa
legal,  não  lhe  sendo  aplicada  a  Lei  de  Usura,  consoante  pacífico  entendimento
jurisprudencial, inclusive mediante a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal.

3 STJ;  AgRg-Ag-REsp  94.486;  Proc.  2011/0297351-9;  SC;  Quarta  Turma;  Relª  Min.  Isabel  Gallotti;  Julg.
16/08/2012; DJE 22/08/2012.

3 STJ - REsp’s 619.781/RS, 271.214/RS, 407.097/RS e 420.111/RS.



SÚMULA Nº 596 -   As disposições do Decreto nº 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.

Registre-se, de antemão, que o só fato da taxa contratada estar acima
da média de mercado não enseja a abusividade alegada pela autora. Para tanto, necessário
que o percentual cobrado esteja muito acima, caracterizando a abuso do direito, como é o
caso dos autos. No contexto posto, acertada a decisão do magistrado quando determinou
que o cálculo se desse com base na taxa média de mercado, extirpando a taxa praticada
pela instituição de crédito.

Quanto  à  possibilidade  de  recálculo  ou  devolução  de  eventuais
quantias pagas a maior, o fato de terem sido quitadas na vigência do contrato não impede
que tais práticas se realizem, na medida em que, declarada ilegal a capitalização mensal e
a  abusividade  da  taxa  de  juros,  o  que  era  aparentemente  legal,  passou  a  ser
reconhecidamente ilegal, afastando a tese do recorrente.

Expostas estas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo
a decisão atacada. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por unanimidade,  negar  provimento ao  apelo,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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RESUMO DO VOTO Nº ___ PAUTA DIA ___/___/___

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de
revisão de cláusulas contratuais e apuração de débito real  c/c  compensação de valores
pagos indevidamente e repetição do indébito, aforada por Maria José do Carmo Gomes
em desfavor do Banco Fininvest S/A, atual Banco Itaucard S.A.

Na decisão, o magistrado registrou que como não há previsão das
taxas  de  juros  mensal  e  anual  nas  faturas,  daí  porque  não  estaria  caracterizada  a
capitalização mensal, decorrendo a ilegalidade da cobrança. De outro lado, reconheceu a
abusividade na taxa de juros, eis que pactuada a 226,20% a.a., quando a taxa média de
mercado era de 50,98% a.a. Por fim, determinou o recálculo da dívida, adotando-se a taxa
de juros indicada, e a devolução de forma simples, assegurada a compensação.

Inconformado,  recorre  o  promovido  aduzindo  que  a  parte  anuiu
livremente com os termos pactuados, tendo aproveitado o crédito e deixado de pagar a
contraprestação respectiva. No mais, defende a não limitação de juros e que os valores
supostamente pagos a maior não podem ser devolvidos, posto que os pagamentos foram
realizados durante a  vigência  das  cláusulas  contratuais.  Defende a  impossibilidade de
recálculo dos valores pagos, uma vez que não houve qualquer depósito realizado pela
parte adversa, sendo, por tal razão, impossível a dedução dos valores. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, julgando-se improcedente os pedidos.

É o relatório. 

VOTO

De início, ressalte-se que  o contrato faz lei entre as partes quando
legalmente pactuado. Contudo, mesmo aderindo ao contrato bancário, não há qualquer
empecilho para o consumidor reveja suas cláusulas, mormente quando se trata de contrato
de adesão, em que as disposições negociais são criadas unilateralmente. 



No caso  em tela,  analisando  detidamente  as  faturas  do  cartão  de
crédito juntadas aos autos, observa-se que os encargos contratuais, que correspondem aos
juros pelo não pagamento do valor integral da fatura, giravam entre 13,98% e 16,85% ao
mês.  Para  além  disso,  os  documentos  são  omissos  quanto  às  taxas  anuais  de  juros
praticadas pela administradora.

Cediço  que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  exige  que  as
cláusulas  contratuais  estejam expressas  de  forma  clara  e  ostensiva,  isto  é,  plenamente
compreensíveis. No caso concreto, a falta de exposição numérica entre as taxas mensal e
anual impede a possibilidade de percepção pelo consumidor da prática da capitalização
mensal de juros.

Neste  particular,  o  STJ,  em  recente  julgado,  seguindo  o  rito  dos
recursos repetitivos (art. 543 – C, CPC), firmado pela 2ª Seção, sedimentou que “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”.

Mais  especificamente  quanto  às  taxas  de  juros  praticadas  pelas
administradoras  de  Cartões  de  Crédito,  a  jurisprudência  tem  aplicado  o  mesmo
entendimento, reclamando, para o reconhecimento da legalidade da capitalização de juros,
a  previsão  das  taxas  de  juros  mensais  e  anuais  nas  faturas.  Nesse  referido  diapasão,
considerando-se que as faturas possuem previsão apenas daquelas,  não permitindo ao
consumidor colocar em prática a operação citada no precedente do STJ, entendo, tal como
fez o magistrado de primeiro grau, que a pactuação está eivada de nulidade.  

Assim, considerando a inexistência da informação acerca das taxas
anuais de juros,  penso ser ilegal a capitalização mensal de juros, mantendo a sentença
neste ponto.

No que toca à abusividade da taxa de juros praticada, a recorrida
logou demonstrar que a taxa média mensal de juros praticada pela recorrente era superior
a quatro vezes a taxa média de mercado (em torno de 3,5% a.m.) divulgada pelo Banco
Central do Brasil. Como se sabe, em termos de juros remuneratórios, a abusividade de sua
pactuação  deve  ser  cabalmente  demonstrada  em  cada  caso,  com  a  comprovação  do
desequilíbrio  contratual  ou  de  lucros  excessivos,  sendo  insuficiente  o  só  fato  de  a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período3.

Assim,  à  instituição  financeira  é  lícito  cobrar  juros  acima  da  taxa
legal,  não  lhe  sendo  aplicada  a  Lei  de  Usura,  consoante  pacífico  entendimento
jurisprudencial, inclusive mediante a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal.

Registre-se, de antemão, que o só fato da taxa contratada estar acima
da média de mercado não enseja a abusividade alegada pela autora. Para tanto, necessário

3 STJ - REsp’s 619.781/RS, 271.214/RS, 407.097/RS e 420.111/RS.



que o percentual cobrado esteja muito acima, caracterizando a abuso do direito, como é o
caso dos autos. No contexto posto, acertada a decisão do magistrado quando determinou
que o cálculo se desse com base na taxa média de mercado, extirpando a taxa praticada
pela instituição de crédito.

Quanto  à  possibilidade  de  recálculo  ou  devolução  de  eventuais
quantias pagas a maior, o fato de terem sido quitadas na vigência do contrato não impede
que tais práticas se realizem, na medida em que, declarada ilegal a capitalização mensal e
a  abusividade  da  taxa  de  juros,  o  que  era  aparentemente  legal,  passou  a  ser
reconhecidamente  ilegal,  afastando  a  tese  do  recorrente.  Expostas  estas  considerações,
nego provimento ao recurso, mantendo a decisão atacada. É como voto.


