
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001725-95.2010.815.2001.
ORIGEM: 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: BV Financeira S/A.
ADVOGADO: Ana Olívia Belém de Figueiredo.
APELADO: Emmanuel Justiniano Santana Benjamin. 
ADVOGADO: Américo Gomes de Almeida.

EMENTA:  APELAÇÃO.  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. 
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES 
A 12% AO ANO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.  POSSIBILIDADE DESDE QUE 
NÃO ABUSIVOS. PRECEDENTES DO STJ. TARIFAS TAC E TEC. COBRANÇA 
ANTERIOR  A  RESOLUÇÃO  CMN  N.º  3.518/2007.  LEGALIDADE  DA 
COBRANÇA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  MÁ-FÉ  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  RATEIO.  OBEDIÊNCIA AO  ART.  21,  DO 
CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

1. As instituições financeiras não se limitam à taxa de juros de 12% a.a., entretanto, a 
fixação  acima  da  média  anual  de  mercado  a  época  configura  abusividade. 
Precedentes do STJ.

2.  É  possível  a  cobrança  das  Tarifas  TAC  e  TEC  nos  contratos  celebrados 
anteriormente à entrada  em vigor da Resolução CMN n.º 3.518/2007, ocorrida em 
30/04/2008.

3.  O  STJ  firmou  entendimento  sobre  a  inviabilidade  da  repetição  em dobro  de 
valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança 
indevida.

4.  Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e 
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  e  as 
despesas. CPC, art. 21.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às 
Apelações  n.º  0001725-95.2010.815.2001,  em  que  figuram  como  partes  BV 
Financeira S/A e Emmanuel Justiniano Santana Benjamin. 

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  da Apelação  e  dar-lhe 
provimento parcial. 

VOTO.

Banco BV Financeira S/A interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada 
pelo  15ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.  75/79v.,  nos  autos  da  Ação 
Revisional  c/c  Repetição  de  Indébito  em  face  dele  ajuizada  por  Emmanuel 
Justiniano Santana Benjamin, que julgou procedentes os pedidos que objetivavam 
limitar  os  juros  remuneratórios,  minorando-os  de  34,33%  para  28,44%  ao  ano, 
declarar abusiva a quantia paga a título de TAC e TEC, e repetir o indébito pago 



referente a esses títulos de forma dobrada, condenando-o em custas e honorários que 
fixou em R$ 1.000,00. Declarou também legitima a capitalização de juros, mesmo 
sem haver pedido neste sentido.

Alegou em suas razões recursais, f. 85/98, que não há vício de consentimento 
no contrato, não havendo motivos para a revisão das cláusulas contratuais, tampouco 
indébito a repetir, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda, que o 
STF  tem  decidido  pela  legalidade  da  capitalização  de  juros,  que  o  Decreto  nº 
22.626/33  (Lei  de  Usura)  não  alcança  os  juros  remuneratórios  cobrados  pelas 
instituições financeiras, que a resolução nº 3.919/10 do CMN, permite a cobrança da 
TAC, que a TEC é permitida nos processos firmados após a Resolução 3.518/07 do 
BACEN, pugnando pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada 
e os pedidos exordiais julgados improcedentes.

Contrarrazoando, f.  101/103, o apelado alegou que a Súmula 121 do STJ 
veda a cobrança de juros capitalizados, que o contrato não respeitou dois princípios 
embasadores  do  CDC,  que  são  o  do  equilíbrio  entre  as  partes  e  o  da  boa-fé, 
pugnando pelo desprovimento do apelo.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

O Recurso é tempestivo e o recorrente é beneficiário da gratuidade judiciária, 
f. 24.

É o Relatório.

Além  de  proferir  julgamento  sobre  TAC,  TEC  e  limitação  dos  juros 
remuneratórios, o Juízo também o fez quanto à capitalização de juros,  mesmo sem 
haver pedido nesse sentido, o caracteriza a Sentença como ultra petita.

Entretanto, o STJ firmou o entendimento de que caracterizado o provimento 
ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na 
qual a decisão se excedeu1, motivo pelo qual passo ao julgamento do mérito recursal.

O  STJ  pacificou  o  entendimento,  quando  do  julgamento  do  Resp  n. 
1.061.5302, de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não 
alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras,  a teor do 
disposto  na  Súmula  596/STF3,  sendo  admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros  em 
situações  excepcionais,  desde que  haja  relação de  consumo e que  a  abusividade 
esteja cabalmente demonstrada no caso concreto. 

A taxa  de juros  contratada  de  34,33% a.a.,  ultrapassou em 5,89% a  taxa 
média  anual  de  mercado  que  à  época  era  de  28,44% a.a.,  o  que,  por  si  só,  já 

1 STJ, AgRg no AResp 153754/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Julgado em 04/09/2012, DJe 
11/09/2012. 

2 No julgamento de recurso repetitivo (art.  543-C do CPC),  confirmou-se a pacificação da jurisprudência da  
Segunda  Seção  deste  Superior  Tribunal  nas  seguintes  questões.  Quanto  aos  juros  remuneratórios:  1)  as 
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Dec. n.  
22.626/1933), como já dispõe a Súm. n. 596-STF; 2) a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 
12% ao  ano  não  indica  abusividade;  3)  são  inaplicáveis  aos  juros  remuneratórios  dos  contratos  de  mútuo  
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/2002; 4) é admitida a revisão das taxas de juros em 
situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 
em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades  
do caso concreto. [...] (STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008).  

3 Súmula 596, STF - As disposições do Decreto 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.



demonstra a sua abusividade, porquanto, diante de uma taxa anual média que já é 
alta, a contratual a extrapolou em cerca de 1/5, pelo que correta a sentença ao haver 
minorado a taxa de juros anual.

Quanto a cobrança das  Tarifas TAC e TEC, o STJ pacificou entendimento, 
em sede de Recursos Especiais submetidos à sistemática do art. 543-C, do CPC4, de 
que  suas  incidências  são  autorizadas  nos  contratos  celebrados  até  a  data  de 
30/04/2008, a partir de quando entrou em vigor a Resolução CMN n.º 3.518/2007, 
do Banco Central  do Brasil,  que proibiu a  estipulação de cobrança  das  aludidas 
Tarifas. 

Como o contrato foi firmado em setembro de 2007, f. 18, anteriormente ao 
marco estabelecido na Resolução retrocitada, foi devida a cobrança da TAC e da 
TEC.

No  que  concerne  à  repetição  do  indébito,  a  jurisprudência  do  STJ  é  no 
sentido  de  que  a  cobrança  amparada  em  cláusula  contratual,  ainda  que 
posteriormente declarada ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição 
financeira5, razão pela qual a repetição deve ser imposta na forma simples.

Como o autor fez pedido objetivando declarar a abusividade da cobrança da 
TAC, da TEC, limitar os juros remuneratórios e repetir o indébito, tendo obtido êxito 
apenas quanto aos dois últimos pedidos, impõe-se o rateio das custas e honorários, 
consoante art. 21, do Código de Processo Civil.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial  para 
declarar legítima a cobrança da TAC e da TEC, determinando que a devolução 
dos valores pagos a maior a título de juros remuneratórios ocorra de forma 
simples, excluindo da Sentença o disposto sobre a capitalização de juros, por 
não constar do pedido.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 Resp n.°1.251.331/RS e 1.255.573/RS. 

5 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  COM  PEDIDO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  -  DECISÃO 
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Esta Corte 
de Justiça possui entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos 
em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. Precedentes […] (STJ, AgRg no 
AREsp  177670/RJ,  Quarta  Turma,  Rel.  Min.  Marco  Buzzi,  julgado  em  11/02/2014,  publicado  no  DJe  
18/02/2014).


