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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014703-07.2010.815.2001
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO 
CONTRATO.  DESCUMPRIMENTO  DE 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE RÉ. 
INTELIGÊNCIA DO  ART.  359  DO  CPC.  PRESUNÇÃO 
RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS. 

−Inerte a parte ré acerca de determinação judicial para a 
juntada  da  cópia  de  contrato  sob  revisão,  deve  a 
instituição financeira arcar  com a subsequente aplicação 
do  disposto  no  artigo  359  do  CPC,  que  presume  a 
veracidade relativa dos fatos.

MÉRITO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  À 
TAXA  MÉDIA  DO  MERCADO.  MULTA   DE  MORA. 
COBRANÇA DE  ENCARGOS  ILEGAIS  NO  PERÍODO 
DA  NORMALIDADE.  MORA  DESCARACTERIZADA. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL.  ADMISSÃO  APENAS  QUANDO 
EXPRESSAMENTE  PREVISTA  SUA  INCIDÊNCIA. 
AVERIGUAÇÃO INVIABILIZADA. PERMISSÃO PARA A 
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CAPITALIZAÇÃO ANUAL. TARIFAS DE ABERTURA DE 
CRÉDITO  E  EMISSÃO  DE  CARNÊ.  COBRANÇAS 
LEGÍTIMAS  QUANDO  NÃO  OCASIONAREM 
VANTAGENS  EXAGERADAS.  FALTA  DE 
COMPROVAÇÃO  DOS  VALORES  PACTUADOS. 
PRESUNÇÃO  DE  ABUSIVIDADE.  REPETIÇÃO  DO 
INDÉBITO.  DEVOLUÇÃO  DE  FORMA SIMPLES  DOS 
VALORES  QUE  FORAM  PAGOS  INDEVIDAMENTE. 
REFORMA TÃO SOMENTE NO TOCANTE AOS JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO.

− Diante da impossibilidade de se verificar a taxa de 
juros  contratada,  em razão da ausência  do contrato  aos 
autos, os juros remuneratórios devem ser fixados segundo 
a  taxa  média  de  mercado  nas  operações  da  espécie, 
impondo-se a reforma do decisum neste ponto. 

− A multa moratória tem a finalidade de desestimular 
o cumprimento da obrigação fora do prazo, sem qualquer 
caráter  punitivo,  sendo perfeitamente  aplicável  aos 
contratos bancários,  no entanto, existindo a cobrança de 
encargos ilegais  no período da normalidade,  a  mora do 
devedor restará descaracterizada.

− A capitalização mensal de juros somente é admitida 
quando  expressamente  prevista  sua  incidência  em 
contrato  bancário  firmado  após  a  vigência  da  medida 
provisória  n.  1963-17/2000.  Restando  inviabilizada  esta 
averiguação, permite-se tão somente a capitalização anual.

− As tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê 
possuem  natureza  de  remuneração  pelos  serviços 
prestados  pelo  banco  ao  consumidor,  quando 
efetivamente  contratadas.  Entretanto,  não  existindo 
contrato que comprove os valores pactuados, presume-se 
que estes estão abusivos.

− Em respeito ao princípio que veda o enriquecimento 
ilícito, constatado pagamento a maior, cabe a repetição do 
indébito.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial à apelação 
cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco 
Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença, fls. 51/61, proferida pelo Juízo 
da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente 
os pedidos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada por Fábio Correia Santos 
em seu desfavor, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo o que dos autos consta, nos termos do 
art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
para,  diante  da  inexistência  de  respaldo  contratual,  declarar 
insubsistente a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao 
ano, bem como determinar a exclusão dos anatocismo e a restituição 
de forma simples de eventuais valores efetivamente pagos a título de 
TAC, mora abusiva superior a 1% mês e cobrança de boleto bancário, 
incidindo  a  correção  monetária  desde  os  efetivos  pagamentos 
indevidos, com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação neste 
processo (artigo 219 do CPC)”.

Nas  razões  recursais,  fls.  63/72,  o  apelante  afirma que 
inexiste ilegalidade na taxa de juros cobrada no contrato, tendo em vista que a 
limitação de 12% (doze por cento) ao ano encontra-se superada após a edição da 
Súmula Vinculante nº 7 do STF, estando os bancos autorizados a aplicar os juros 
de mercado, mesmo que não estejam expressamente pactuados.

Alega  que  não  há  dúvidas  quanto  à  possibilidade  de 
capitalização  mensal  de  juros  nas  operações  bancárias,  ressaltando  que  o 
contrato  objeto  da  presente  lide  foi  celebrado  já  na  vigência  da  Medida 
Provisória nº 2170-36.

Pugna,  ao  final,  pelo  provimento  do  recurso,  com  a 
consequente reforma da sentença e improcedência da ação,  inclusive,  com a 
condenação do autor nas custas e honorários advocatícios.

Não foram ofertadas contrarrazões, fls. 77v.
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A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial 
do recurso, para que seja revista a sentença e declarada legal a cobrança da taxa 
de  juros  remuneratórios  acima  de  12%  ao  ano,  limitada  à  taxa  média  de 
mercado  divulgada  pelo  Banco  Central,  com  a  restituição  dos  valores 
excedentes na forma simples

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Extrai-se dos autos que Fábio Correia dos Santos ajuizou a 
presente  ação  revisional,  aduzindo  ter  realizado  contrato  bancário,  mais 
especificamente de financiamento de veículo, em 60 (sessenta) parcelas de R$ 
443,81 (quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), referente a 
um Pick up Strada, ano 2002, modelo 2002, cor azul, placa MUY 3457.

Afirmou  ter  adimplido  09  (nove)  parcelas  do  montante 
pactuado.  No  entanto,  sustentou  não  ter  mais  condições  de  arcar  com  as 
prestações ilegalmente cobradas pela instituição bancária, requerendo a revisão 
das cláusulas contratuais.

Pugnou também pela supressão de todas as ilicitudes das 
parcelas e a condenação na repetição de indébito sobre eventuais cobranças de 
TAC, mora abusiva e cobrança de boleto bancário.

 
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, 

declarando insubsistente a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% 
ao  ano,  determinando  a  exclusão  do  anatocismo  e  a  restituição  de  forma 
simples de eventuais valores efetivamente pagos a título de TAC, mora abusiva 
superior a 1% e cobrança de boleto bancário.

Inicialmente,  ressalto  que,  embora  o  magistrado  tenha 
oportunizado ao apelante exibir o contrato firmado entre as partes, fls. 49 e 49v, 
a instituição financeira não cumpriu o determinado.

Em conformidade com a ordem jurídica vigente, cabe ao 
banco a demonstração e exibição dos contratos, não apenas em razão da teoria 
da inversão do ônus da prova, mas também porque o legislador, diretamente na 
lei  (=  ope  legis),  ou  por  meio  de  poderes  que  atribui,  específica  ou 
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genericamente, ao juiz (= ope judicis),  modifica a incidência do  onus probandi, 
transferindo-o para a parte em melhores condições de suportá-lo ou cumpri-lo 
eficaz e eficientemente. 

No processo civil,  a  técnica do ônus dinâmico da prova 
concretiza e aglutina os cânones da solidariedade, da facilitação do acesso à 
Justiça,  da  efetividade  da  prestação  jurisdicional  e  do  combate  às 
desigualdades, bem como expressa um renovado due process, tudo a exigir uma 
genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na demanda.

Consequentemente,  em  não  sendo  juntada,  durante  a 
instrução processual,  cópia do contrato sob revisão, deve o banco responder 
pela sua inércia, com consequente aplicação do disposto no artigo 359 do CPC. 
Entretanto, o STJ entende tratar-se de presunção relativa.

“Artigo  359  do  CPC:  Ao  decidir  o  pedido,  o  juiz  admitirá  como 
verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 
pretendia provar:

I -  se  o  requerido  não  efetuar  a  exibição,  nem  fizer  qualquer 
declaração no prazo do Art. 357;
II - se a recusa for havida por ilegítima.”

Juros Remuneratórios

Como  amplamente  cediço,  é  juridicamente  possível  a 
aplicação de juros em patamares superiores a 1% ao mês quando se trata de 
instituição  financeira,  desde que  se  limite  à  taxa  média  do  mercado,  sendo 
remansosa a jurisprudência do STJ nesse sentido, afastando-se, pois, a aplicação 
da limitação prevista na Lei de Usura para tais instituições.

Colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO 
BANCÁRIO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  FALTA  DO 
CONTRATO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE 
JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA 
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO 
MANTIDA. 1. Diante da impossibilidade de se verificar a taxa de 
juros contratada, em razão da ausência de juntada do contrato aos 
autos,  os  juros remuneratórios  devem ser  fixados segundo a  taxa 
média  de  mercado  nas  operações  da  espécie.  Precedentes.2.  É 
permitida  a  capitalização  mensal  de  juros  nos  contratos  celebrados 
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após  a  edição  da  Medida  Provisória  2.170-36/2001,  desde  que 
pactuada  entre  as  partes.  No  caso  concreto,  para  verificar  se  a 
capitalização  de  juros  foi  prevista  no  contrato,  seria  necessário  o 
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na 
instância  especial.  Vedação  das  Súmulas  n.  5  e  7/STJ.  3.  Agravo 
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp  54.913/RS, 
Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA TURMA, 
julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

Desse modo, considerando que a instituição financeira não 
juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes, apesar de devidamente 
intimado  para  tal  mister,  inviabilizando,  assim,  a  análise  da  taxa  de  juros 
contratualmente estipulada.

Sendo assim, merece reforma a sentença neste ponto, a fim 
de ser aplicada a taxa média de mercado à época da avença,  conforme a tabela 
do  BACEN  (http://www.bcb.g  v.br/?txcredmes  )  ,  que  se  deu  no  ano  de  2009, 
consoante novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Multa de Mora 
 
A multa moratória possui a finalidade de desestimular o 

cumprimento da obrigação fora do prazo, sem qualquer caráter punitivo, sendo 
perfeitamente aplicável aos contratos bancários. Contudo, existindo a cobrança 
de encargos  ilegais  no período da  normalidade,  a  mora  do devedor  restará 
descaracterizada.

Nesse  sentido  já  se  pronunciou  o  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTRATO  BANCÁRIO. 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOSJUROS.  AUSÊNCIA  DE 
PACTUAÇÃO.  REEXAME  DE  PROVAS.  INTERPRETAÇÃO 
DECLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO. 
POSSIBILIDADE.  MORA.DESCARACTERIZADA.  COBRANÇA DE 
ENCARGOS ILEGAIS.  INSCRIÇÃO DO NOME DODEVEDOR EM 
CADASTROS DE INADIMPLENTES. VEDAÇÃO. 1.- É inviável  em 
sede de Recurso Especial a interpretação de cláusulas contratuais e o 
reexame  do  acervo  fático-probatório  dos  autos.  2.-  Este  Superior 
Tribunal já firmou entendimento de que não é necessária, para que se 
determine  a  compensação  ou  a  repetição  do  indébito  em  contrato 
como o dos autos, a prova do erro no pagamento. 3.- A cobrança de 
encargos ilegais no período da normalidade descaracteriza a mora 
do devedor. 4.- O julgamento de mérito que declara a existência de 
encargos  abusivos  afasta  a  caracterização  da  mora,  assim  como  a 
possibilidade de inscrição do nome do contratante nos cadastros de 
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proteção ao crédito, devendo o consumidor permanecer na posse do 
bem alienado fiduciariamente, o que enseja a manutenção do Acórdão 
impugnado no ponto. 5.- Agravo Regimental improvido.
(STJ    ,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de  Julgamento: 
15/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA)

Feito  este  breve  registro,  correta  a  exclusão  da  multa 
contratual. 

Capitalização dos Juros

O Superior Tribunal de Justiça entende que nas operações 
realizadas pelas instituições financeiras permite-se a capitalização dos juros na 
periodicidade mensal, expressamente pactuadas com a divergência entre a taxa 
de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal, desde que celebradas a 
partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00),  reeditada pela 
Medida Provisória 2.170-36/2001. 

No  caso  concreto,  não  há  como  apurar  a  existência  de 
disposição sobre a capitalização mensal de juros, mostrando-se inviável a sua 
incidência. De toda sorte, deve-se autorizar tão somente a capitalização de juros 
em periodicidade anual, porque legalmente admitida. 

Nessa esteira, segue entendimento do egrégio Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL.  NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.  AÇÃO 
ORDINÁRIA.  REVISÃO  DE  CONTRATO.  1.  Mostra-se  irregular  a 
juntada extemporânea de documentos aos autos (cópia  do contrato 
entabulado entre as partes), não se caracterizando a hipótese prevista 
no  artigo  397  do  CPC.  2.  Consequentemente,  em  não  tendo  sido 
juntada,  durante  a  instrução  processual,  cópia  do  contrato  sob 
revisão, deve o banco responder pela sua inércia, com consequente 
aplicação do disposto no artigo 359 do CPC. 3. Os negócios jurídicos 
bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC. Súmula n. 297, 
do STJ.  4.  Diante  do descumprimento da ordem de juntada,  pela 
instituição  financeira  ré,  do  contrato  sob  revisão,  impõe-se  a 
limitação  dos  juros  remuneratórios  à  taxa  média  de  mercado 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou àquela contratualmente 
fixada, se inferior à aludida taxa média apurada pelo BACEN. 5. A 
capitalização  mensal  de  juros  somente  é  admitida  quando 
expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado 
após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000. Na hipótese, 
como já referido, não foi acostado o contrato objeto da lide, o que 
inviabiliza averiguar se havia disposição nesse sentido, de sorte que 
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permitida  tão-somente  a  capitalização  anual. 6.  De  outra  banda, 
tendo  em  vista  a  ausência  de  prova  acerca  do  índice  de  correção 
monetária contratado, afigura-se correta a utilização do IGP-M para 
tal  fim.  7.  O  magistrado  sentenciante  desacolheu  os  pedidos  de 
suspensão e de limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% 
dos  rendimentos  do  demandante.  Dessa  forma,  não  há  interesse 
recursal por parte da instituição financeira no ponto em que sustenta a 
regularidade dos descontos por ela mensalmente realizados. 8. Ônus 
sucumbenciais  mantidos.  Incidência  do  disposto  no  artigo  21, 
parágrafo único, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 
UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70052674199,  Décima  Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, 
Julgado em 14/03/2013). 

Assim,  ante  a  inexistência  do  contrato  firmado entre  as 
partes, não havendo como analisar disposição nesse sentido, deve ser mantida a 
sentença também no tocante à capitalização de juros.

Tarifas

Em  que  pese  o  apelante  não  ter  se  insurgido 
especificamente acerca das demais tarifas a que foi condenado, pugnou pela 
total reforma da sentença e condenação do autor nas custas sucumbenciais.

Por  essa  razão,  consigno  que  as  tarifas  de  abertura  de 
crédito e de emissão de carnê  possuem natureza de remuneração pelos serviços 
prestados  pela  instituição  financeira  ao  consumidor,  quando  efetivamente 
contratadas. Sendo assim, consistem em cobranças legítimas, segundo o art. 1º 
da Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, e, apenas a demonstração 
de que houve vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que pode 
ser considerada ilegal e abusiva.

Não  existindo  contrato  que  comprove  a  ausência  de 
vantagem  exagerada  dos  valores  pactuados,  presume-se  que  estes  restam 
abusivos.

Repetição do Indébito

Se  houve  pagamento  a  maior,  considerando  a  solução 
tomada no processo judicial, é devida a repetição do indébito, nos termos do 
artigo 876 do Código Civil.
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Em respeito aos princípios que veda o enriquecimento sem 
causa e a restituição integral, cabe, na hipótese de constatado o pagamento a 
maior,  a repetição de indébito na forma simples.

Destarte, nos termos do artigo 20 do Código de Processo 
Civil,  o  vencido  deve  pagar  ao  vencedor  as  despesas  e  os  honorários 
advocatícios. Nesses termos, mantenho o valor fixado na decisão vergastada.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL RECURSO APELATÓRIO, para reformar a sentença tão somente no 
tocante  aos  juros  remuneratórios,  cuja taxa  aplicada  deve  ser  a  média  de 
mercado à época da avença, conforme a tabela do BACEN, mantendo os demais 
termos da sentença vergastada.

É como  VOTO.

Presidi o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 
28  de  agosto  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  62,  dele 
participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, a Exma. Sra. Dra. Jacilene 
Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 1º de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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