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ESTADO DA PARAÍBA

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0003494-94.2010.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Maria Ilza Soares Raimundo – Adv.: Maria Zuleide Sousa Dias

Apelado: Banco Citicard S/A 

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL 
DE  CONTRATO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  ADMINISTRADORA  DE  CARTÃO  DE 
CRÉDITO.  NATUREZA  DE  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 
DO  STJ.   CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS. 
LEGALIDADE.  JUROS  ABUSIVOS. 
INAPLICABILIDADE.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO 
DE  INADIMPLENTES.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE 
DIREITO.  NEGATIVAÇÃO  DEVIDA.  DANO  MORAL 
NÃO  CARACTERIZADO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
-  Súmula  nº  283  do  STJ.  “As  empresas 
administradoras  de  cartão  de  crédito  são 
instituições  financeiras  e,  por  isso,  os  juros 
remuneratórios por elas cobrados não sofrem as 
limitações da Lei de Usura”.
- Nos termos da Jurisprudência do Colendo STJ, "a 
inscrição  no  cadastro  de  inadimplentes  é 
consequência  natural  que  se  impõe àqueles  que 
procedem ao inadimplemento de suas obrigações, 
sendo, pois, o cadastro providência esperada pelo 
devedor, o que exclui a ofensa moral". (STJ, AgRg 
no REsp 1081404/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE  NORONHA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
04/12/2008, DJe 18/12/2008)
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar 
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  Ilza 
Soares Raimundo, contra sentença oriunda do Juízo de Direito da 8ª Vara 
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  que  julgou  totalmente 
improcedentes os pedidos constantes da Ação de Revisão de Contrato c/c 
Indenização por Danos Morais, em face de Banco Citicard S/A.

Na  decisão  singular  (fls.  80/84),  o  magistrado 
entendeu,  em suma,  não haver  abusividade na simples  estipulação de 
juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto ser 
tendência  hodierna,  revelada  na  jurisprudência  dominante  do  STJ,  a 
limitação  da  cobrança  dos  aludidos  juros,  nos  contratos  de  mútuo 
bancário, à taxa média de mercado.

Outrossim,  ressaltou  que  a  demandante  não  se 
desincumbiu de provar que os aludidos juros ultrapassaram a média de 
mercado, gerando, assim, onerosidade excessiva.

Por  outro  lado,  esposou  entendimento  dos  Tribunais 
Superiores  no  sentido  da  legalidade  da  capitalização  dos  juros 
remuneratórios,  nos  contratos  de  mútuo,  com  periodicidade  inferior  à 
anual, inclusive.

Por  fim,  indeferiu,  ante  a  ausência  de  prova  da 
existência de ato ilícito, os pedidos de indenização por danos morais e de 
retirada do nome da promovente dos cadastros de proteção ao crédito 
(SPC e SERASA), condenando a parte autora ao pagamento de custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, a teor do 
disposto no art. 20, § 4º, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais), entretanto, 
considerando a suspensão de que trata o art. 12 da Lei nº 1.060/50.
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Irresignada com o decidido pelo juízo monocrático,  a 
apelante  requereu  a  reforma  da  sentença  objurgada,  reafirmando  a 
ilegalidade  na  conduta  do  apelado  que  fundamentaria  os  pedidos 
formulados na exordial (fls. 87/88).

Sem contrarrazões – Certidão de fl. 93.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
opinou pelo prosseguimento do feito,  sem manifestação  de mérito (fls. 
101/103).

É o relatório. 

V O T O

Na presente ação, busca a apelante obter a revisão de 
seu contrato com o banco apelado, bem como a indenização por danos 
morais, alegando, em síntese, que as altas e abusivas taxas de juros a 
impossibilitaram  de  cumprir  com  a  obrigação  pactuada  e  a  indevida 
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito acarretaram 
danos a sua integridade psíquica e a seu bem-estar.

Precipuamente, insta registrar que não mais se discute 
a  natureza  das  empresas  administradoras  de  cartão  de  crédito,  como 
também  a  possibilidade  da  fixação  dos  juros  acima  de  12%  a.a., 
consoante a Súmula nº 283 do STJ, que solidificou o que já era matéria 
pacífica nas suas Turmas, in verbis:

Súmula nº 283 do STJ. As empresas administradoras 
de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 
isso,  os  juros  remuneratórios  por  elas  cobrados  não 
sofrem as limitações da Lei de Usura.

Como se não bastasse, cumpre esclarecer que, com o 
advento da Emenda Constitucional  nº 40, em vigor desde 30/05/2003, 
restou expressamente derrogado o § 3º do art. 192 da Carta Federal, não 
mais se cogitando da incidência da mencionada limitação da taxa de juros, 
por ter sido suprimido o citado comando constitucional.
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Portanto, descabida se torna a incidência do disposto no 
art.  1º da Lei  de Usura,  prevalecendo,  desse modo,  a taxa livremente 
pactuada,  desde  que  se  respeitem  as  regras  definidas  pelo  Conselho 
Monetário Nacional para o período. Logo, nesse aspecto, não prospera a 
pretensão da suplicante ao afirmar a incidência de juros extorsivos.

Por  oportuno,  calha enfatizar  precedente  do Superior 
Tribunal de Justiça a respeito da matéria ora tratada. Vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  REVISÃO  CONTRATUAL. 
NOVAÇÃO  OU  QUITAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO 
DO  DISPOSITIVO  VIOLADO.  SÚMULA  284/STF. 
EXIGÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.  CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL  DE  JUROS.  LEGALIDADE.  RECURSO 
IMPROVIDO.
1. Quanto à alínea "a" do inciso III do artigo 105 da 
Constituição Federal, impende salientar que o recurso 
especial não merece prosperar. Com efeito, o especial é 
um  recurso  de  fundamentação  vinculada,  no  qual  o 
efeito translativo se opera tão-somente nos termos do 
que foi impugnado. Ademais, em relação à letra "c", o 
recorrente se ateve à mera transcrição de julgado, sem 
efetuar  o  necessário  cotejo  analítico,  identificando  as 
similitudes  fáticas  e  confrontando as diferentes  teses 
jurídicas,  de  modo  que  não  restou  comprovada  a 
alegada divergência jurisprudencial.
2. O entendimento prevalecente no STJ era no sentido 
de que somente seria admitida capitalização mensal de 
juros em casos específicos, previstos em lei, conforme 
Enunciado da Súmula 93/STJ. Todavia, com a edição da 
MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 
2.170-36/2001,  a  eg.  Segunda  Seção  deste  Tribunal 
passou a admitir nos contratos firmados posteriormente 
à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão 
contratual. 
3.  Recurso  improvido.  (AgRg  no  REsp  727253/RJ; 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL 
2005/0028838-4.  Ministro  HÉLIO  QUAGLIA  BARBOSA 
(1127).  T4  -  QUARTA  TURMA.  19/09/2006.  DJ 
30.10.2006 p. 312). (grifei)
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Por  outro  lado,  consigne-se que,  conquanto insista  a 
recorrente em afirmar que estão sendo cobrados juros abusivos e ilegais 
no seu contrato firmado com a instituição financeira recorrida, sequer fez 
juntada  do  mencionado  contrato  aos  autos,  tampouco  formulou 
requerimento expresso para que a parte adversa o fizesse, a fim de ser 
analisado o teor das cláusulas contratuais pactuadas.

Por  conseguinte,  não  há  como  comprovar  a  ilicitude 
contratual invocada, ante a inexistência do contrato, cuja juntada - frise-
se  -  constituía  ônus  da  apelante,  a  teor  do  art.  333,  I,  do  Estatuto 
Processual Civil Pátrio, que estatui in verbis:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Igualmente,  quanto  aos  danos  morais,  assevera  a 
demandante, ora insurgente, que a cobrança das prestações em atraso 
fora efetuada de forma abusiva e ilegal, infringindo o disposto no art. 42, 
do Código de Defesa do Consumidor, o qual disciplina que:

Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor 
inadimplente  não  será  exposto  a  ridículo,  nem  será 
submetido  a  qualquer  tipo  de  constrangimento  ou 
ameaça.

Na hipótese vertente, contudo, não há dúvidas de que é 
perfeitamente  válida  e  regular  a  inscrição  dos  dados  da  apelante  nos 
cadastros de inadimplentes.

É  que  é  assente  o  entendimento  segundo  o  qual  a 
negativação  de  consumidor  inadimplente  constitui  exercício  regular  de 
direito, inerente aos credores e fornecedores de serviços, nos termos do 
art. 188 do Código Civil, que assim prevê:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os  praticados em legítima defesa ou no exercício 
regular de um direito reconhecido.
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Logo,  não  há  que  se  falar  em indenização  por  dano 
moral, uma vez que a negativação do nome em cadastros de proteção ao 
crédito é consequência natural de quem não procede ao adimplemento de 
suas obrigações. 

Reforçando tal entendimento, pois, impende destacar a 
própria jurisprudência dominante do Colendo STJ e, também, desta Corte 
de Justiça, as quais seguem abaixo transcritas:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
INSCRIÇÃO  EM  CADASTROS  DE  PROTEÇÃO  AO 
CRÉDITO.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO. 
DEVEDOR  CONTUMAZ.  (...)  Com  efeito,  a 
jurisprudência  atualizada  deste  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  para  os  casos  como  o  presente,  em  que  o 
devedor  possui  várias  inscrições  no  cadastro  de 
inadimplentes, firmou-se no sentido de que a inscrição 
no cadastro  de inadimplentes é  consequência natural 
que  se  impõe  àqueles  que  procedem  ao 
inadimplemento  de  suas  obrigações,  sendo,  pois,  o 
cadastro  providência  esperada  pelo  devedor,  o  que 
exclui a ofensa moral. (STJ, AgRg no REsp 1081404/RS, 
Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  QUARTA 
TURMA,  julgado  em  04/12/2008,  DJe  18/12/2008) 
(grifei)

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
DANOS MORAIS RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA SUB 
JUDICE.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL IMPEDINDO A NEGATIVAÇÃO 
DO  NOME  DO  DEVEDOR.  INADIMPLÊNCIA 
INCONTROVERSA.  INSCRIÇAO  LÍCITA.  EXERCÍCIO 
REGULAR  DE  DIREITO.  DANO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
De  acordo  com entendimento  pacificado  do  Superior 
Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação revisional de 
contrato, isoladamente, não tem o condão de obstar a 
inclusão de nome do devedor em cadastros de restrição 
de crédito. 
Para fins de configuração da atitude ilícita da instituição 
financeira, faz-se necessário a prova da existência de 
decisão judicial anterior obstando a inclusão do nome 
do  devedor  nos  referidos  órgãos  restritivos,  caso 
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contrário, a negativação, ainda que a dívida esteja sub 
judice,  caracteriza-se  no  exercício  regular  de  direito. 
(TJPB - Acórdão do Processo nº 20020090320850001 - 
Órgão (4ª CÂMARA CÍVEL) - Relator Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira - j. em 15-03-2011) (grifei)

APELAÇÃO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO.  AUSÊNCIA  PAGAMENTO.  MORA 
VERIFICADA.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE 
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE 
DIREITO.  NEGATIVAÇÃO  DEVIDA.  INEXISTÊNCIA  DE 
DANOS  MORAIS.  SITUAÇÃO  QUE  NÃO  CONFIGUROU 
AFETAÇÃO PSICOLÓGICA. MEROS DISSABORES. ART; 
557, CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. 
(...)
-  Nos  termos  da  Jurisprudência  do  Colendo  STJ,  "a 
inscrição no cadastro de inadimplentes é consequência 
natural  que  se  impõe  àqueles  que  procedem  ao 
inadimplemento  de  suas  obrigações,  sendo,  pois,  o 
cadastro  providência  esperada  pelo  devedor,  o  que 
exclui a ofensa moral". (TJPB - Acórdão do Processo nº 
00002238820108150751 - Relator Des. João Alves da 
Silva - j. em 12-08-2014) (grifei)

Ademais,  não restou comprovado nos autos qualquer 
vexame ou mesmo humilhação sofrida pela parte, capaz de lhe atingir a 
honra e a moral. 

Sob este aspecto, tem-se que, para que se configure o 
dano moral, necessária se faz a prova do nexo de causalidade entre o fato 
gerador  do  dano  e  suas  consequências  nocivas  à  moral  da  pessoa 
ofendida.

Os  dissabores  e  aborrecimentos  pelos  quais  a 
recorrente  eventualmente  passou  não  configuram  dano  moral,  não 
podendo ser entendidos como ofensivos ao foro íntimo ou à sua dignidade.

Desse modo, diante dos argumentos expostos, indevido 
se mostra qualquer retoque na sentença guerreada, razão pela qual deve 
ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.
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Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO APELO para 
manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 


