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APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C  REPETIÇÃO DE  INDÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVENTE. CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  APLICAÇÃO  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
REVISÃO  CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  VEDAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  EXPRESSA  PREVISÃO
CONTRATUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  EM  12%  AO
ANO.  NÃO  ACOLHIMENTO.   MATÉRIA
PACIFICADA  PELA  CORTE  SUPERIOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.  COMPROVAÇÃO DA
MÁ-FÉ.  COBRANÇA  ILEGAL.  ABUSIVIDADE
DEMONSTRADA.  APLICABILIDADE DO ART. 42,
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PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  DEVOLUÇÃO EM DOBRO.  REFORMA DO
DECISUM. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais.

- Não resta dúvida acerca da aplicação aos contratos
bancários das disposições do Código de Defesa do
Consumidor,  inclusive,  referida  matéria  já  se
encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme a Súmula de nº 297.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  que  é  permitida  a  capitalização
mensal  de  juros,  nos  contratos  celebrados  por
instituições  financeiras,  desde  que  previamente
pactuada.

- Nos termos da Lei nº 4.495/64 e da Súmula nº 596
do Supremo Tribunal Federal, a limitação dos juros a
12% (doze por cento) ao ano constante do Decreto nº
22.626/33  deve  ser  afastada,  haja  vista  a  aludida
norma não incidir sobre as operações realizadas por
instituições do Sistema Financeiro Nacional.

-  Súmula  vinculante  nº  07,  do  Supremo  Tribunal
Federal:  A  norma  do  §  3º  do  artigo  192  da
Constituição,  revogada  pela  emenda  constitucional
nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar.
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- No tocante a repetição de indébito ocorrendo saldo
em favor da parte autora, este deverá ser devolvido
na forma da legislação consumerista.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Francisco  da  Costa  Bernardo ajuizou a  presente
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito em face da  BV Financeira
S/A, objetivando a revisão de contrato de financiamento, celebrado em 48 (quarenta e
oito) prestações mensais, no valor de R$ 218,68 (duzentos e dezoito reais e sessenta e
oito centavos), sob a alegação da existência de abusividade contratual, caracterizada
pela onerosidade excessiva, decorrente da cobrança de juros remuneratórios acima
de 1% ao mês e da capitalização de juros. Por fim, solicita a repetição de indébito.

Devidamente  citada,  a  BV  Financeira  S/A ofertou
contestação, fls.  27/42, na qual refutou os termos da exordial,  postulando, por fim,
pela total improcedência dos pedidos.

Decidindo  o  litígio,  fls.  72/74,  o  Magistrado  a  quo
julgou  improcedente a  pretensão  disposta  na  inicial,  consignando  os  seguintes
termos:

Isto posto, levando-se em consideração a prova dos
autos  e  demais  princípios  de  direito  aplicáveis  à
espécie,  julgo  improcedente  o  pedido  de  revisão
contratual,  conforme  fundamentação  acima,  tudo
com base na legislação citada e súmulas 296, 380 e
382 do Superior Tribunal  de Justiça,  assim como o
pedido  de  consignação  em  pagamento,  que
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declaramos  extinto  sem  apreciação  do  mérito  (art.
267, III, CPC).
Custas  e  honorários  não  cobráveis,  diante  da
concessão de gratuidade judiciária,  conforme a Lei
1.060/50.

Inconformada  com  o  édito  judicial,  a  parte  autora
manejou  Apelação,  fls. 77/86,  aduzindo, em síntese,  a possibilidade de revisão de
contrato em face do desequilíbrio da relação contratual, bem como a ilegalidade da
capitalização de juros e a fixação de juros remuneratórios acima do limite legal de 1%
ao mês. Por derradeiro, postula pela repetição, em dobro, dos valores indevidamente
pagos.

Contrarrazões não ofertadas pela apelada, consoante
certidão de fl. 98-v.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Feita essa abordagem das ocorrências processuais de
maior relevância, passa-se, agora, a analisar as insurgências recursais.

De  antemão,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Com  efeito,  incontestável  enquadrar-se,
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perfeitamente, o serviço de financiamento na norma consumerista, principalmente,
levando-se em conta o disposto no art. 52, do referido diploma legal, que cuida do
fornecimento de crédito ao consumidor, indubitavelmente, a hipótese em questão.
Para  efeito  de  aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  não  faz  qualquer
restrição ou ressalva às atividades de natureza bancária, financeira e de crédito. 

Atualmente,  a  matéria  é  pacificada,  conforme
entendimento  sumulado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  cuja  transcrição  não  se
dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras. 

Ademais,  o  referido  Código também vem impor  a
intervenção do Estado na relação contratual pactuada, mediante atuação dos órgãos
jurisdicionais, para minorar a situação de hipossuficiência do contratante. 

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.

Ato  contínuo,  destaco  ser  plenamente  possível  a
revisão contratual. 

Assim,  os  atos  nulos  absolutamente  jamais  se
convalidam, incluídas as cláusulas contratuais ilegais ou abusivas, possibilitando sua
revisão pelo Poder Judiciário, ainda que extinta ou novada a obrigação.

Neste sentido, o seguinte julgado: 

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE  INSTRUMENTO  DECIDIDO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  REITERADA
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  CONTRATO
BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.  NOVAÇÃO.
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POSSIBILIDADE.
- É possível, sempre, a revisão judicial do contrato de
financiamento bancário.  Nem mesmo o pagamento
ou a renegociação de cláusulas veda o caminho do
contratante  ao  Poder  Judiciário,  no  afã  de  afastar
cláusulas lesivas e ilegais. (AgRg no Ag 571009 / RS,
Rel.  Min.  Humberto  Gomes  de  Barros,  Terceira
Turma, J. 14/06/2004) – grifei.

Prosseguindo,  no  que  se  refere  à  capitalização  de
juros,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  entendimento  segundo  o  qual  é
permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições
financeiras, após 31 de março de 2000, posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00
(reeditada sob o nº 2.170-36/01), desde que haja pactuação expressa. Nesse sentido: 

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  (ART.  544
DO  CPC)  -  AÇÃO  REVISIONAL DE  CONTRATO
BANCÁRIO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA
NEGANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1.  O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS, Rel.ª para acórdão Min.ª Maria
Isabel  Gallotti,  submetido  ao  procedimento  dos
recursos  repetitivos  (art.  543-C  do  CPC),  assentou
entendimento de que é permitida a capitalização de
juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em
contratos  celebrados  após  31/03/2000,  data  da
publicação  da  Medida  Provisória  n.º  1.963-17/2000,
em  vigor  como  MP  nº  2.170-01,  desde  que
expressamente pactuada.
2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para caracterizar a expressa pactuação e permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
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3.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ  -  Processo
AgRg no AREsp 383356 / MS, Agravo Regimental no
Agravo  em  Recurso  Especial  2013/0264728-8,  Rel.
Min. Marco Buzzi, quarta turma, Data do Julgamento
11/02/2014,  Data  da  Publicação  17/02/2014)  -
sublinhei.

A instituição  financeira,  por  sua  vez,  em  sede  de
contestação, noticia a existência de capitalização de juros no pacto firmado e  alega
sua legalidade em virtude da definição expressa das taxas de juros incidentes no
contrato. 

Todavia,  o  entendimento  da  Colenda  Corte,
considerou que para se aferir a pactuação expressa de capitalização dos juros,  deve
haver  a exposição numérica, no instrumento contratual, da taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal.

Por oportuno, calha transcrever o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO
REVISIONAL.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  1.  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. 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 (Recurso  Especial  repetitivo  n.
973.827/RS).  2.  Agravo  regimental  provido  para  se
dar  parcial  provimento  ao  recurso  especial.(STJ  –
AgRg no AREsp 274955/SC, Rel. Min. João Otávio de
Noronha,  terceira  turma,  DJ  06/08/2013,  Dje

Apelação Cível nº 0002064-50.2012.815.0751                                                                                                                                 7



22/08/2013) – negritei.

Dessa  forma,  compulsando  os  documentos
encartados pelo  promovente,  especificadamente,  o  contrato  de  financiamento,  fls.
15/18, verifico que as taxas de juros mensal e anual encontram-se numericamente
delineadas no contrato celebrado, entretanto a taxa de juros anual não é superior a 12
(doze)  vezes  o  valor  da  taxa  mensal,  concluindo-se  pela  ausência  de  pactuação
expressa de capitalização. De outra banda, não há menção nas cláusulas contratuais
acerca da referida capitalização.

Logo, diante da celebração do contrato sob a égide
da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01, e ante a ausência de pactuação
expressa de capitalização de juros,  esta deverá  ser extirpada da correção da dívida
apontada ao autor, merecendo reforma a sentença hostilizada neste aspecto.

Ademais  como  é  cediço,  os  contratos  de  adesão
regulados  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  deverão  ter  suas  cláusulas
redigidas em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar
sua compreensão ( art. 54, § 3º, do CDC).”

Avançando,  cumpre  analisar  o  pleito  relativo  à
abusividade na cobrança excessiva de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês.

Como cediço, de acordo com os ditames descritos na
Lei nº 4.595/64 e na Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal, deve ser afastada a
limitação do encargo a 12% (doze por cento) ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33,
pois  a  referida  norma  não  tem  incidência  quanto  às  operações  realizadas  por
instituições do Sistema Financeiro Nacional.

No julgamento do Recurso Especial  407.097/RS, em
12/03/2003,  a  Segunda Seção do Superior  Tribunal  de Justiça,  através  do voto do
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, assim se posicionou: 

...na  vigência  do contrato  as taxas  pactuadas  pelos
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contratantes  devem  prevalecer  independentemente
do valor que se considere ou não elevado, até porque
há uma grande dificuldade... em se saber quando os
juros passam a ser abusivos ou não, mormente tendo
em  conta  que  o  governo  ora  eleva  ora  abaixa  a
SELIC.  É  realmente  muito  difícil,  até  em  certa
maneira  impraticável,  no  regime  que  estamos
vivendo, saber quando é que será abusiva ou não a
taxa  de  juros,  porque  tudo  isso  depende  da
conjuntura de cada época. 

Desde então, a Segunda Seção, mantém esta linha de
raciocínio. 

É o que se conclui do seguinte decisório: 

Incidem nos contratos bancários - entre os quais o de
abertura de crédito em conta corrente - as normas do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  em  razão  de
expressa previsão legal  relativamente às atividades
de natureza bancária (art. 3º, § 2º da Lei 8.078/90). Os
juros  pactuados  em limite  superior  a  12% ao  ano.
Somente  são  considerados  abusivos  quando
comprovado nos autos que discrepantes em relação à
taxa  de  mercado.  Assim,  embora  incidente  o  CDC
aos contratos bancários,  no que se refere à taxa de
juros  preponderam  a  Lei  nº  4.595/64  e  a  Súmula
596/STF...  Com referência aos juros remuneratórios,
posicionou-se  esta  Corte  no  rumo  de  que  com  o
advento da Lei n. 4.595/1964, diploma que disciplina
de forma especial  o  Sistema Financeiro  Nacional  e
suas instituições, restou afastada a incidência da Lei
de  Usura,  tendo  ficado  delegado  ao  Conselho
Monetário Nacional poderes normativos para limitar

Apelação Cível nº 0002064-50.2012.815.0751                                                                                                                                 9



as  referidas  taxas,  salvo  as  exceções  legais.  A
propósito, aplicável a Súmula nº 596/STF. Por outro
lado,  ainda  que  aplicável  a  Lei  nº  8.078/1990,  a
Segunda  Seção  desta  Corte  (REsp  n.  407.097/RS),
sedimentou o entendimento de que o pacto referente
à taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida
sua abusividade em cada hipótese, desinfluente para
tal  fim  a  estabilidade  inflacionária  no  período,  e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a
taxa média de mercado,  que não é  potestativa ,  se
considera  excessiva,  para  efeitos  de  validade  da
avença.... (Agr no AI 639.699/PR, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Júnior, 4ª T., j. 13/12/2005). 

E, também,

...no que tange aos juros remuneratórios esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com
a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações
fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos
contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional,  salvo nas hipótese de
legislação  específica....  (Agr  no  AI  698.376/RS,  Rel.
Ministro Jorge Scartezzini, 4ª T., j. 08/11/2005). 

No mesmo sentido, o  AgRg no RESP nº 1.064.157-
MS, da Relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, da 4ª Turma, com publicação no
Diário de Justiça de 10 de março de 2010. 

No  concernente à  disposição constitucional,  mister,
ainda, observar a Súmula Vinculante nº 07, enunciando que tal previsão prescindia
de lei complementar.

À  guisa  de  confirmação,  no  tocante  a  alegada
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abusividade  da  taxa  de  juros,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  pacificou
entendimento no seguinte sentido:

Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano
não  são  considerados  abusivos,  exceto  quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de
mercado (...). (AgRg no Ag 1125621/SC, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/05/2009,
DJe 03/06/2009). 

Destarte,  entendo  pela  manutenção  da  decisão
primeva, quanto a este tópico, tendo em vista a possibilidade da cobrança de juros
acima de 12% (doze por cento) ao ano.

Por outro quadrante, no tocante à possibilidade de
devolução, em dobro, dos valores indevidamente exigidos do recorrente, impende
consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no
sentindo de ser cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior,  apenas
quando demonstrada a má-fé do credor.

Nesse sentido, o seguinte aresto:

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  RURAL.  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO.
AUSÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.  MÁ-FÉ.  CONFIGURAÇÃO.  REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.  A jurisprudência  desta  eg.  Corte  pacificou-se  no
sentido de considerar que o simples fato de a petição
inicial  não  se  fazer  acompanhada dos  documentos
indispensáveis  à  propositura  da  ação  de  execução
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não implica, de pronto, seu indeferimento.
2.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de  que  a  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos
pelo  consumidor  somente  é  possível  quando
demonstrada  a  má-fé  do  credor. Não  ficando
configurada nos autos nenhuma menção à existência
de má-fé por parte do recorrido, a inversão do que
foi  decidido  pelo  Tribunal  de  origem,  tal  como
propugnada nas razões do apelo especial e reiterada
no  presente  recurso,  demandaria,  necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório  dos  autos,
providência  que  encontra  óbice  na  Súmula  7  do
Superior Tribunal de Justiça.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1041589/RN,  Agravo
Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso
Especial  2008/0061966-7,  Rel.  Min.  Raul  Araújo,
Quarta Turma, Data do Julgamento 20/06/2013, Data
da Publicação 01/07/2013) - negritei.

Insta evidenciar que nas relações de consumo, deve-
se atentar ao significado do princípio da boa-fé, o qual exige transparência e lealdade
quando da celebração dos contratos. Ou seja, a pactuação deve ser redigida de forma
transparente,  de  modo  a  possibilitar  à  parte  contratante  compreender  e,  por
conseguinte, anuir conscientemente às cláusulas constantes do instrumento negocial.
Em suma,  o  mínimo  que  se  espera  da  boa-fé  contratual  é  que  haja  informações
adequadas, razoáveis e claras sobre os serviços ajustados.

Acontece  que,  de  uma  simples  leitura  do  pacto
revisado,  fls.  15/18,  percebe-se  que a  sua  redação não  possui  termos  claros,  com
caracteres ostensivos e legíveis, e a sua fonte não obedece às exigências da legislação
consumerista,  pois  inferior  ao  corpo  doze,  dificultando  sobremaneira  sua
compreensão, não só pelo consumidor, mas por qualquer pessoa, estando, mais uma
vez, configurada a má-fé da instituição financeira. Acerca do tema, enuncia o art. 54,
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§ 3º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas
tenham sido aprovadas pela autoridade competente
ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de
produtos ou serviços, sem que o consumidor possa
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos
em  termos  claros  e  com  caracteres  ostensivos  e
legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao
corpo  doze,  de  modo a  facilitar  sua  compreensão
pelo consumidor.  (Redação dada pela nº 11.785, de
2008) - destaquei.

A propósito, quanto ao tema, julgado dese Sodalício:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO  BANCÁRIO.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  ART.  26,  DO  CDC.
INAPLICABILIDADE.  DECADÊNCIA AFASTADA.
PACTA  SUNT  SERVANDA.  CARÁTER  NÃO
ABSOLUTO.  TARIFAS  EXORBITANTES.
VIOLAÇÃO  DAS  LEIS  DE  CONSUMO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  SENTENÇA
MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  O
prazo de noventa dias a que refere o  art. 26, II,  do
CDC,  está  relacionado  a  vícios  de  produtos  e
serviços, não alcançando o direito do consumidor de
discutir cláusulas abusivas. O princípio do pacta sunt
servanda não é  absoluto,  devendo ser  interpretado
de forma relativa, em virtude do caráter público das
normas tidas por violadas no contrato, em especial o
Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a
revisão  do  contrato.  A  corte  superior  vem
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entendendo que a fixação de tarifas administrativas
em contrato de financiamento é prática legal, desde
que elas sejam pactuadas em contrato e que não haja
vantagem exagerada por parte do agente financeiro.
In  casu,  resta  configurado  a  cobrança  de  tarifas
exorbitantes pelo banco recorrente, o que ofende ao
princípio  da  boa  fé  e  implica  na  restituição  em
dobro  dos  valores  indevidamente  cobrados.  […].
(TJPB;  AC  200.2010.037668-6/001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 12/06/2013; Pág. 27) - grifei.

Sendo assim, entendo ser cabível, no caso, a aplicação
do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da
relação processual em apreço. Eis o preceptivo legal:

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.

Denota-se,  por  conseguinte,  que,  na  presente
hipótese, restaram caracterizados os requisitos essenciais para aplicação do disposto
no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a
devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

Por fim, impende ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a responder cada um dos argumentos aduzidos pelo insurgente, sendo
suficiente a apreciação daqueles que entende necessários ao deslinde da questão.
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Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO APELO, a fim de reformar a decisão de 1º grau, apenas para considerar indevida
a capitalização mensal  de  juros e determinar a devolução, em dobro,  dos valores
indevidamente pagos pelo autor quanto a este aspecto.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                  Relator
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