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EMENTA:  APELAÇÃO.  REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO 
DE VEÍCULO.  JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO ABUSIVOS. 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.  PREVISÃO  DE  TAXA  ANUAL 
SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL.  ADMISSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ.  TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 
DE  PREVISÃO  CONTRATUAL  E  DE  PROVA  DA  COBRANÇA.  TAXA 
REFERENCIAL.  INEXISTÊNCIA  DE  PEDIDO  DE  REVISÃO  DESSA 
CLÁUSULA.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO. 
PEDIDO PREJUDICADO. PROVIMENTO.

1.  As instituições financeiras não se limitam à taxa de juros de 12% a.a., de modo 
que a mera estipulação acima desse percentual não significa, por si só, vantagem 
abusiva em detrimento do consumidor, sendo imperiosa a prova de cobrança de juros 
acima da média praticada no mercado.

2. É possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual desde que 
pactuada  de  forma  expressa  e  clara,  sendo  suficiente,  para  tanto,  conforme 
precedentes do STJ, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 
mensal.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º 0006301-87.2010.815.0011, em que figuram como partes Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimentos S/A. e Jobenil Francisco dos Santos.

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

VOTO.

Aymoré  Crédito,  Financiamento  e  Investimentos  S/A,  em  Ação 
Revisional de Contrato em face dele ajuizada por Jobenil Francisco dos Santos, 
interpôs  Apelação, f. 109/133, contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Campina Grande, f. 102/107, que, após rejeitar a preliminar de 
inépcia da Petição Inicial, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade 
das cláusulas contratuais que estabeleçam anatocismo, correção monetária pela taxa 
referencial  e  juros  superiores  à  taxa  prevista  no  Código  Civil,  bem  como  a 



ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito, determinando a repetição do 
indébito  na  forma  do  parágrafo  único,  do  art.  42,  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor, e o pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em  suas  Razões,  arguiu  a  inépcia  da  Exordial,  por  considerar  que  da 
narração dos fatos não decorrem as conclusões do Apelado, posto que não foram 
indicadas as cláusulas consideradas nulas, além de serem genéricos os argumentos 
apresentados.

No mérito, defendeu que não existem motivos que justifiquem a revisão do 
contrato, porquanto o mero inconformismo posterior à sua conclusão não dá ensejo 
à aplicação do art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser 
respeitados os princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Sustentou que não existe previsão no contrato de capitalização mensal de 
juros,  mas  de  juros  moratórios,  remuneratórios  e  de  multa,  e  que,  mesmo  que 
existisse tal previsão, não haveria qualquer vedação legal.

Argumentou ser possível a estipulação de juros em percentual superior a 
12% ao ano e que não foram eles fixados de maneira excessivamente onerosa.

Defendeu  a  legalidade  das  tarifas  previstas  no  contrato  e  que, 
especialmente quanto à tarifa de abertura de crédito, não há qualquer proibição nas 
Resoluções  2.303/96  e  3.518/07,  além  de  remunerar  um  serviço  efetivamente 
prestado ao consumidor.

Alegou  que  não  houve  qualquer  cobrança  indevida  que  justifique  a 
repetição do indébito e que os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar 
excessivo.

Requereu,  por  fim,  a  reforma  da  sentença  para  que  sejam  julgados 
totalmente improcedentes os pedidos.

Em suas Contrarrazões, f. 138/151, o Apelado arguiu a intempestividade do 
Apelo,  por  considerar  que  o  prazo  recursal  deve  ser  contado  entre  a  data  da 
publicação da intimação das partes no Diário de Justiça e a juntada da petição de 
recurso, e defendeu a aptidão da Inicial, por ser cabível a revisão de cláusulas de 
contratos de adesão.

No mérito, defendeu a relativização dos princípios da segurança jurídica e 
do pacta sunt servanda e que as cláusulas abusivas são passíveis de revisão.

Argumentou que a  utilização da  Tabela  Price  comprova a  capitalização 
mensal  dos  juros  e  que  a  fixação destes  em percentual  superior  a  12% ao ano 
caracteriza onerosidade excessiva.

Alegou que os valores indevidamente cobrados devem ser devolvidos em 
dobro e que os honorários advocatícios foram arbitrados em respeito ao zelo do 
profissional.



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

Preparo recolhido, f. 135.

É o Relatório.

Conforme determina o caput do art. 242 do Código de Processo Civil1, o 
prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que os advogados são 
intimados da decisão, da sentença ou do acórdão.

A intimação,  no  caso  em  apreciação, foi  disponibilizada  no  Diário  da 
Justiça em 12 de dezembro de 2012 e publicada no dia 13 seguinte, f. 108, na forma 
do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.419/062,  iniciando-se no dia 14 o prazo 
para oferta de recurso, que, considerando o Recesso Forense 2012/2013, se encerrou 
em 15 de janeiro de 2013.

O  registro  de  protocolo  constante  às  f.  109  informa  que  o  Apelo  foi 
apresentado em 7 de janeiro de 2013, sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Os pedidos  foram formulados como um resultado lógico da narração dos 
fatos e do direito pelo Autor, ora Apelado, que defendeu a suposta abusividade das 
cláusulas que disciplinam os juros e da tarifa de abertura de crédito, não havendo 
que se falar em inépcia da Inicial, f. 02/12.

No mérito,  nos termos do enunciado nº 382 da súmula da jurisprudência 
dominante do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios 
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Um dos precedentes que levaram aquela Corte à edição desse enunciado é 
o REsp nº 1.061.5303,  no qual se decidiu que a limitação imposta pelo Decreto nº 
22.626/33  (Lei  de  Usura)  não  alcança  os  juros  remuneratórios  cobrados  pelas 

1 Art.  242.  O  prazo  para  a  interposição  de  recurso  conta-se  da  data,  em  que  os  advogados  são 
intimados da decisão, da sentença ou do acórdão.

2 Art.  4º  [...]  §  3º  Considera-se  como  data  da  publicação  o  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  da 
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4º Os prazos processuais terão 
início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

3 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).



instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula nº 596 do Supremo Tribunal 
Federal4, 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.

Como a taxa de juros contratada, 25,61% a.a.,  em muito se aproxima da 
taxa média anual de mercado calculada pelo BACEN para o período da contratação, 
que era de 26,92%5, não pode ser considerada abusiva.

Outrossim,  o Superior  Tribunal  de  Justiça,  em recurso  especial  julgado 
conforme  a  sistemática  do  art.  543-C  do  Código  de  Processo  Civil,  firmou  o 
entendimento de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à 
anual, desde que pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente, para permitir 
a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual  contratada,  a  previsão  de  taxa  de  juros  anual 
superior ao duodécuplo da mensal6.

O contrato, f. 97/100, prevê taxa de juros de 1.91% ao mês e de 25,61% ao 
ano.

Multiplicando-se a taxa mensal por doze, chega-se a  22,92%,  percentual 
que é inferior à taxa anual, o que torna evidente a pactuação da capitalização de 
juros, nos termos do entendimento acima invocado.

4 Súmula nº 596 do 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.

5 Disponível em http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/nitj200908.xls. Acesso: 15/07/2014.

6 CIVIL E  PROCESSUAL.  RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.  AÇÕES REVISIONAL E DE 
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
COM  GARANTIA DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS 
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 
22.626/1933 (Lei  de Usura)  em intervalo inferior  a  um ano e permitida pela Medida Provisória 
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros 
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos 
são incorporados ao capital  e  sobre eles  passam a incidir  novos juros.  2.  Por outro lado, há os 
conceitos  abstratos,  de  matemática  financeira,  de  "taxa  de  juros  simples"  e  "taxa  de  juros 
compostos",  métodos  usados  na  formação  da  taxa  de  juros  contratada,  prévios  ao  início  do 
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros 
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método 
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. 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  mensal  é  suficiente  para  permitir  a 
cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a  
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou 
moratórios.  5.  É  lícita  a  cobrança  dos  encargos  da  mora  quando  caracterizado  o  estado  de 
inadimplência,  que  decorre  da  falta  de  demonstração  da  abusividade  das  cláusulas  contratuais 
questionadas.  6.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  nessa  extensão,  provido  (STJ,  REsp 
973827/RS,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti, 
Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, publicado no DJe em 24/09/2012).



A tarifa de abertura de crédito,  a seu turno, não foi prevista no contrato 
nem há prova de sua cobrança.

Da  mesma  forma,  embora  o  Juízo  tenha  reconhecido  a  abusividade  da 
cláusula que prevê  o uso da taxa referencial, extrai-se da Exordial que não houve 
pedido nesse sentido nem existe previsão no contrato, tratando-se, neste ponto, de 
sentença extra petita.

Considerando, por fim, que não houve, conforme exposto acima, qualquer 
cobrança indevida, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para, 
reformando  a  Sentença,  julgar  improcedentes  os  pedidos,  condenando  o 
Apelado ao pagamento integral  das custas  e  honorários sucumbenciais,  que 
arbitro em R$ 1.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e de juros 
de mora de 1% ao mês, ambos desde este arbitramento, observado o art. 12, da 
Lei Federal n.º 1.060/50.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega  Coutinho,  dele  também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Dr. 
Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


