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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036493-13.2011.815.2001
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Banco Santander S/A
ADVOGADO: Celso Marcon
APELADO: Adeílson Lima da Silva e Outros
ADVOGADO: Marcílio Ferreira Morais

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
POSSIBILIDADE  DESDE  QUE  PREVIAMENTE  PACTUADA.
ENTENDIMENTO  DO  STJ.  NÃO  APRESENTAÇÃO  DOS
CONTRATOS  FIRMADOS  ENTRE  AS  PARTES. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA.
ILEGALIDADE  DA  PRÁTICA  DE  JUROS  CAPITALIZADOS  E
AMORTIZAÇÃO  PELA  TABELA  PRICE. REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO.  ART.  42  DO  CDC.  AUSÊNCIA  DE  ENGANO
JUSTIFICADO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO
DO PERCENTUAL DETERMINADO NA SENTENÇA. OBSERVAÇÃO
DOS CRITÉRIOS ESTAMPADOS NO ART. 20, § 3º, ALÍNEAS A, B
E C DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 557 DO CPC. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.

-  A  capitalização  dos  juros  é  lícita  nos  contratos  bancários
celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP nº
2.170-36),  desde  que  pactuada.  Conforme  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça, a previsão, no contrato bancário,
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o
bastante  para  permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual
contratada.

- De acordo com o artigo 42 do CDC, devem ser restituídos em
dobro  os  valores  pagos  em  virtude  de  cobrança  indevida.



AP n. 0036493-13.2011.815.2001
2

Doutrina e jurisprudência  mencionam, além dos pressupostos
objetivos, a ausência de engano justificável como pressuposto
subjetivo para a incidência da repetição em dobro. 

- Não sendo caso de engano justificado a cobrança de valores a
maior por parte da instituição financeira recorrente, é forçoso o
cumprimento do art. 42 do CDC, sendo devolvido o valor pago
em dobro.

-  É inadequada a minoração da verba honorária, quando esta
respeita os critérios estampados no art. 20, § 3º, alíneas a, b e
c do CPC.

Vistos etc.

BANCO  SANTANDER S/A apelou da sentença  (f.  180/187) da
Juíza da 8ª Vara Cível da Capital, nos autos da ação revisional ajuizada por
ADEÍLSON LIMA DA SILVA e outros, que julgou parcialmente procedente o
pedido exordial, para revisar os contratos de empréstimo consignado dos
apelados, expurgando a cobrança abusiva de juros  capitalizados,  com a
devolução  dos  valores  pagos  indevidamente  em  dobro,  bem  como,
condenou a pagar custas e honorários advocatícios arbitrados em 20%
sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença. 

O apelante, em suas razões recursais  (f.  188/206), alega, em
suma:  a)  regularidade das cláusulas contratais; b)  legalidade na prática
de capitalização de  juros  e uso  da tabela price; c)  impossibilidade da
repetição do indébito.  Por último, questiona o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios. 

Contrarrazões às f. 210/226. 

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 233).

É o relatório.

DECIDO.

Os autos relatam que os autores, ora apelados, celebraram com
a  instituição  financeira  contratos  de  empréstimo  consignado,  e,  por
considerarem abusivas algumas de suas cláusulas, ajuizaram a presente
demanda alegando a prática ilegal de juros capitalizados e amortização
pela tabela price, requerendo, por fim, a restituição em dobro dos valores
pagos a maior. 
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Sobre a capitalização de juros, é remansosa a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que após a entrada em vigor
da Medida Provisória  nº 1.963-17/2000,  é  permitida a  capitalização de
juros pelas instituições financeiras desde que expressamente pactuada no
contrato. Eis alguns julgados:

CONTRATO BANCÁRIO.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  RECEBIDO  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  CAPITALIZAÇÃO MENSAL  DE  JUROS.  AUSÊNCIA  DE
PACTUAÇÃO EXPRESSA. [...]  Nos contratos bancários firmados
posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000,
reeditada  sob  o  n.  2.170-36/2001,  é  lícita  a  capitalização
mensal  dos  juros,  desde  que  expressamente  prevista  no
ajuste (Recurso  Especial  repetitivo  n.  973.827/RS)  […]  (EDcl  no
AREsp  158.761/SP,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013).

PROCESSUAL  CIVIL  E  BANCÁRIO.  CONTRATO  DE  MÚTUO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO
DA VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-
36/2001.  POSSIBILIDADE  DE  COBRANÇA.  1.  Para  a  cobrança  da
capitalização  mensal  dos  juros,  faz-se  necessária  a  presença,
cumulativa,  dos  seguintes  requisitos:  (I)  legislação  específica
possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores
a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001),
em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001
(AgRg no REsp 1.052.298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e (II) expressa previsão contratual
quanto à periodicidade. 2. De acordo com o entendimento pacificado
no âmbito  da Segunda Seção do Superior  Tribunal  de Justiça,  há
previsão  expressa  de  cobrança  de  juros  capitalizados  em
periodicidade  mensal  quando  a  taxa  de  juros  anual  ultrapassa  o
duodécuplo da taxa mensal. […] (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp
1077283/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 13/08/2013, DJe 03/09/2013).

[…]  A  capitalização  de  juros,  independentemente  do  regime legal
aplicável (anterior ou posterior à MP n.º 1.963/2000), somente pode
ser admitida quando haja expressa pactuação entre as partes. […]
(AgRg no REsp 1274215/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/08/2013).

Ocorre que, foi determinado na decisão de f. 88, pelo juízo  a
quo, que a instituição financeira apresentasse os contratos celebrados com
os apelados, dentro do prazo contestatório, sob pena de presunção de
veracidade de suas alegações. 
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Contudo, o apelante manteve-se inerte, descumprindo com o
comando judicial.  Dessa forma, conclui-se que a previsão contratual da
capitalização  de  juros  e  da  amortização  pela  tabela price não  foram
devidamente atestadas, o que culmina na declaração de sua ilegalidade,
tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus da prova, conforme
dispõe o art. 333, inciso II do CPC.

Quanto  ao  fato  de  as  restituições  dos  valores  pagos  a
maior serem em dobro, é de conclusão lógica que se foram adimplidos
em  virtude  de  uma  cobrança  indevida,  o  apelante  fica  obrigado  a
restituir o valor pago em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, in verbis:

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

Parágrafo  único.  O  consumidor  cobrado  em quantia  indevida  tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,  salvo
hipótese de engano justificável.

O parágrafo único do artigo em comento é claro ao afirmar que
o consumidor  cobrado em quantia  indevida tem direito  a  repetição do
indébito em dobro. Entretanto, doutrina e jurisprudência mencionam, além
dos pressupostos objetivos, a existência de um pressuposto subjetivo para
a repetição em dobro: a inexistência de engano justificável.

Assim, se o fornecedor cobrar do consumidor quantia indevida,
mas pautada no engano justificado pelas circunstâncias do caso concreto,
ele se exime da punição em devolver a quantia em dobro.

O engano justificável é aquele que não decorre de dolo (má-fé)
ou culpa. Nesse sentido, destaco comentário da professora Ada Pellegreni
Grinove:

Se o engano é justificável não cabe a repetição. No código Civil, só a
má-fé permite a aplicação da sanção. Na legislação especial (CDC),
tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia)
dão ensejo à punição.

O engano é justificável quando não decorre de dolo ou de culpa. É
aquele que, não obstante todas as cautelas razoáveis exercidas pelo
fenecedor-credor, manifesta-se.1

1 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto / Ada Pellegreni Grinover
… [et al].- 8 ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, pág. 397. 



AP n. 0036493-13.2011.815.2001
5

Nessa mesma perspectiva  trilha  o  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.
COBRANÇA  INDEVIDA.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.  CDC.
POSSIBILIDADE.  ERRO  INJUSTIFICÁVEL.  PRECEDENTES  DO  STJ.
AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  As  Turmas  que  compõem a  Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de
que "O engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não
decorrer  de  dolo  (má-fé)  ou  culpa  na  conduta  do  fornecedor  do
serviço" (REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, DJe 20/4/09). 2. Não há falar em erro justificável na hipótese
em  que  a  cobrança  indevida  ficou  caracterizada  em  virtude  da
inexistência de prestação de serviço pela concessionária. 3. Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp  1221844/RJ,  Rel.  MIN.
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
18/08/2011,  DJe  24/08/2011)RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL
CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA
INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
(…) 4. Interpretando o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC,
as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte de Justiça
firmaram  orientação  no  sentido  de  que  "o  engano,  na  cobrança
indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou
culpa na conduta do fornecedor do serviço" (REsp 1.079.064⁄SP, 2ª
Turma,  Rel.  Min.  Herman Benjamin,  DJe  de  20.4.2009).  Ademais,
"basta a culpa para a incidência  de referido  dispositivo,  que só  é
afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do
fornecedor"  (REsp  1.085.947⁄SP,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Francisco
Falcão,  DJe  de  12.11.2008).  Destarte,  o  engano  somente  é
considerado justificável quando não decorrer de dolo ou culpa. 5. Na
hipótese  dos  autos,  a  Corte  de  origem  concluiu  que  estava
caracterizada  a  culpa  da  concessionária  na  cobrança  indevida  da
tarifa  de  água  e  esgoto,  não  sendo,  portanto,  razoável  falar  em
engano justificável. (…) 2

In  casu,  entendo  que  a cobrança  em valores  a  maior  não
caracteriza um engano justificado, ainda mais quando se trata de uma
instituição financeira de grande porte, que possui em seu quadro funcional
grande número  de  servidores  qualificados  para  desempenharem o seu
mister.  Sobre  esse  fato,  resta,  no  mínimo,  patente  a  negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) dos funcionários da instituição bancária.
Além  do  mais,  a  prova  da  justificabilidade  do  engano  compete  ao
fornecedor, que não restou devidamente comprovado nos autos.

Assim, quanto a restituição em dobro do valor pago, à luz do

2 REsp nº 1.115.741⁄RJ, Relatora: Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, publicação: DJe de 24⁄11⁄2009.
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artigo  42  do  CDC,  não  vislumbro  nenhum  equívoco  na  sentença  em
relação  a  repetição  em dobro,  que  deve  ser  mantida  incólume.  Neste
sentido, colaciono precedente desta Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA (DE COBRANÇA INDEVIDA)
C/C  RESSARCIMENTO  (DE  VALORES  PAGOS)  E  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  -  PRELIMINAR  –  INÉPCIA  DA  INICIAL  –  REJEIÇÃO  –
MÉRITO  -  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  PARA  AQUISIÇÃO  DE
VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA (CAD/RENOV) OU TAXA DE
ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E SERVIÇOS DE TERCEIROS (TAXA
DE  RETORNO)  –  IMPOSSIBILIDADE  -  CLÁUSULAS  ABUSIVAS  –
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESPROVIMENTO DO APELO.3

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, que foram
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, o apelante  considerou
que foi deliberado em quantia excessiva. 

No entanto, reputo como um percentual (20%) condizente com
os critérios disciplinados pelo art. 20, § 3º, alíneas a, b e c do CPC, tendo
em vista os atos praticados no processo e o grau de zelo desempenhado
pelos causídicos até o seu deslinde. 

Assim, não há como não atrair ao caso a incidência do art. 557
do  CPC,  que  autoriza  o  relator  a  negar  seguimento  “a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Diante  do  exposto,  arrimada  no  art.  557  do  CPC,  nego
seguimento ao recurso apelatório.

Intimações necessárias. Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 12 de dezembro de 2014. 

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora

3 TJPB  -  Apelação  Cível  nº  018.2010.001755-9/001,  Relatora:  Juíza  Convocada  Vanda  Elizabeth  Marinho,
publicação: 26/10/2012.

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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