
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Agravo de instrumento nº 2003191-40.2014.815.0000 — 10ª Vara Cível da Capital
Relator           :  Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo

Henriques de Sá e Benevides.
Agravante : Maria do Carmo Ribeiro Cavalcanti.
Advogado : Francisco de Assis Alves Junior.
Agravado : Banco do Brasil S/A.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL  –  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  – 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  RECURSAL  —  JUROS 
PACTUADOS  —  POSSIBILIDADE  DE  ESTIPULAÇÃO  EM 
PATAMAR  SUPERIOR  A  12%  A.A.  –  ALEGAÇÃO  DE 
ABUSIVIDADE  —  INDEMONSTRADO  –  AUSÊNCIA  DE 
VEROSSIMILHANÇA  –  PEDIDO  DE  ABSTENÇÃO  DE 
CADASTRO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – DESCONTO EM 
FOLHA  –  PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  DOS  DESCONTOS  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  DE 
CLÁSULA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM – 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 

– A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por 
si só, não indica abusividade.

– Embora tenha a agravante apontado uma eventual abusividade na 
cobrança  de  juros,  não  há,  nos  presentes  autos,  elementos  que 
conduzam à  prova inequívoca de  tal  situação,  capaz  de  ensejar  o 
provimento antecipatório, pleiteado na instância   a quo  .   

–  O  ajuizamento  de  ação  revisional,  com pretensão  de  discutir  as 
cláusulas do contrato firmado entre as partes, não tem o condão, por si 
só, de vedar ou excluir a inscrição do nome da parte devedora nos 
cadastros de inadimplentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto relator. 

RELATÓRIO
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Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão de 
fls. 08/09, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital,  que indeferiu a 
antecipação de tutela pleiteada por Maria do Carmo Ribeiro Cavalcanti nos autos da Ação 
Revisional de Contrato.

Verifica-se da decisão recorrida, que o magistrado  a quo indeferiu o 
pedido liminar formulado pela ora agravante, em razão da ausência dos pressupostos legais 
para a concessão da referida medida excepcional. Evidenciou,  in casu, a ausência de prova 
inequívoca capaz de conduzir à verossimilhança da alegação deduzida na inicial, uma vez que 
“a matéria, indiscutivelmente, requer dilação probatória, mormente por envolver a análise  
técnica e detalhada de índices e taxa que vem sendo cobrados do promovente, inclusive à luz  
da legislação vigente”. 

Por  sua  vez,  aduz  a  agravante,  que  a  suspensão  do  empréstimo 
contraído junto ao Banco agravado é medida que se impõe, uma vez que existe uma diferença 
exorbitante entre a taxa pactuada em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco 
Central, além de ter avido sua majoração. Ressalta ainda, a impossibilidade de continuar com 
os pagamentos tendo em vista a redução de seus vencimentos. 

Antecipação de tutela indeferida às fls. 68/70.

Informações à fl. 78.

Em  parecer  às  fls.  81/86,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento recursal.

É o relatório. 

VOTO. 

Em  síntese,  percebe-se  que  a  controvérsia  tem  início  com  a 
propositura da  Ação Revisional de Contrato em desfavor Banco do Brasil S/A. 

Busca a agravante provimento jurisdicional no sentido de reduzir o 
valor das parcelas do contrato de financiamento firmado com o banco agravado, ao argumento 
de  que  durante  a  vigência  do  contrato  constatou  que  houve  majoração  da  taxa  de  juros 
pactuada e cobrança de juros capitalizados sem sua autorização expressa.

Afirma  para  tanto,  que  adquiriu  um  empréstimo,  no  valor  de  R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) com prazo para pagamento em 58 (cinquenta e oito) parcela fixas 
de R$ 3.475,86 (três  mil,  quatrocentos  e  setenta  e  cinco reais  e  oitenta  e  seis  centavos). 
Acontece,  conforme dito  alhures,  que havia  cobrança  excessiva de juros,  razão  pela  qual 
pleiteou  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  para  que  fosse  suspenso  o  pagamento  do 
empréstimo contraído junto ao Banco agravado, ante a impossibilidade de continuar com os 
pagamentos, tendo em vista a redução de seus vencimentos. 

Pois bem. 

Não obstante a irresignação da agravante, pautada pelo fundado receio 
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de  ocorrência  de  dano  irreparável,  bem  como,  na  sua  acepção,  pela  prova  inequívoca 
conducente à verossimilhança de suas alegações, melhor razão não lhe assiste. 

É que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolida 
no sentido de que a simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza 
abusividade.  

Nesse sentido: 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO.  RECURSO  ESPECIAL.  
BANCÁRIO.  REVISÃO  CONTRATUAL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  
LIMITAÇÃO.  TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO.  CAPITALIZAÇÃO  DE 
JUROS.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  MORA.  CARACTERIZADA.  
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA 
DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência 
do STJ não merece reforma.
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si  
só, não indica abusividade.
4.  A taxa  de  juros  remuneratórios,  verificada sua  abusividade,  deve  ser  
limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil  
5. Agravo não provido.
(AgRg no REsp 1402462/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013)

Desse  modo,  embora  tenha  a  agravante  apontado  uma  eventual 
abusividade na cobrança de juros, não há, nos presentes autos, elementos que conduzam à 
prova inequívoca de tal situação, capaz de ensejar o provimento antecipatório, pleiteado na 
instância   a quo  .   

Ademais,  como bem ressaltou  o  magistrado  singular:  “A matéria,  
indiscutivelmente,  requer  dilação  probatória,  mormente  por  envolver  a  análise  técnico  e  
detalhada de índices e taxas que vem sendo cobrados do promovente,  inclusive à luz da  
legislação vigente.”.

Acerca da matéria já houve pronunciamento desse Egrégio Tribunal 
de Justiça:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REVISÃO  CONTRATUAL.  DISCUSSÃO 
JUDICIAL  DOS  ENCARGOS  CONTRATUAIS.  TUTELA  ANTECIPADA. 
NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DOS  REQUISITOS.  
INTELIGÊNCIA DO ART.  273,  CAPTA,  DO CPC.  NÃO OCORRÊNCIA.  
ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA.  
DEPÓSITO  DA  PARCELA  TIDA  COMO  DEVIDA.  VALOR  APURADO 
UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ELISÃO 
DOS  EFEITOS  DA  MORA  E  DE  ABSTENÇÃO  DE  INCLUSÃO  NOS 
CADASTROS  DE  REGISTRO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  
PRESERVAÇÃO  NA  POSSE  DO  BEM  DADO  EM  GARANTIA.  NÃO 
RECONHECIMENTO.  RECEIO  DE  DANO  IRREPARÁVEL  OU  DE 
DIFÍCIL  REPARAÇÃO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  O instituto da antecipação 
da  tutela,  para  ser  deferido,  depende  do  cumprimento  dos  requisitos  ,  
genéricos previstos no caput do art. 273 do CPC, quais sejam, a existência  
de prova inequívoca do direito requerido e o convencimento do juiz acerca 
da  verossimilhança  das  alegações  da  parte. -  O  depósito  judicial  de  
parcelas contratuais em Ação de Revisão de Contrato só pode ser aceito se  
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houver  demonstração  efetiva  de  cobrança  indevida  dos  encargos  
contratuais, não bastando simples alegação fundada em cálculos unilaterais,  
ainda  não  submetidos  ao  contraditório.  -  Afastada  a  possibilidade  do  
depósito liminar da parcela afirmada como devida, inviabilizados estão os  
pleitos  alusivos  à elisão  dos  efeitos  da mora,  bem como a  abstenção de 
registro nos cadastros de proteção ao crédito. - O ajuizamento da revisional  
de contrato não tem o condão de assegurar a manutenção do bem na posse  
do devedor, visto que implicaria em proibir à parte ré, o exercício do direito  
de ação, que lhe é constitucionalmente assegurado CF, art. 5º, XXXV. - Tem-
se  como  não  configurado  o  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil  
reparação,  quando se  verifica  a  impossibilidade  de  decorrerem prejuízos  
relativamente  a  valores  previamente  contratados. TJPB  -  Acórdão  do  
processo nº 03320090038317001 - Órgão (4ª Câmara Cível) - Relator DES.  
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j. em 20/04/2010

Não bastasse  isso,  a  tese  defendida  pela  agravante  perde  força  ao 
passo que os descontos foram por ela autorizados quando da celebração do contrato (fl. 28), e 
vinham sendo pagos a certo tempo sem questionamentos em contrário, questionamentos estes 
que surgiram, diga-se de passagem, quando da suposta redução de seus rendimentos.

No  tocante  a  abstenção  da  inscrição/manutenção  do  nome  da 
agravante em cadastro de inadimplentes, melhor sorte não socorre a mesma. 

É que o ajuizamento de ação revisional, com pretensão de discutir as 
cláusulas do contrato firmado entre as partes, não tem o condão, por si só, de vedar ou excluir 
a inscrição do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes.

E  ainda,  como  não  restou  demonstrada,  repita-se,  pelo  menos  no 
momento processual, a verossimilhança das alegações, consistente na ilegalidade de qualquer 
cláusula  contratual,  inviável  e  indevido  o  cancelamento  ou  a  suspensão  dos  descontos 
efetivados pelo agravado.

Isto  posto,  NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para 
manter incólume a decisão “a quo”.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida  (relator), Juiz 
convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz, o Exmo e a Exma. Des. Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega 
Filho, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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