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AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
REVISIONAL.  SENTENÇA  QUE  JULGOU 
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. TAXA 
DE  JUROS  ADEQUADA  A  INICIALMENTE 
PACTUADA.  SEGUIMENTO  NEGADO  AOS 
RECURSOS  APELATÓRIOS.  IRRESIGNAÇÃO. 
MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO AGRAVO 
INTERNO. 

− Constatada  a  abusividade  da  taxa  de  juros 
ajustada,  impõe-se  sua  redução  ao  percentual 
inicialmente pactuado

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade,  DESPROVER  O AGRAVO INTERNO, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.292. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  pelo  Aymoré 

Crédito Financiamento e Investimento S/A, desafiando a Decisão Monocrática 

de fls.250/256, que negou seguimento as Apelações interpostas, mantendo a 

sentença como exarada.

A Apelação Cível do Agravante (fls. 203/216), por seu turno, foi 

interposta  contra  a  sentença  de  fls.177/184  proferida  em  sede  de  Ação 
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Revisional  de  Contrato  c/c  Repetição  de  Indébito,  que  julgou  parcialmente 

procedente  o  pedido  de  revisão  contratual  formulado  pelo  Agravado, 

determinando a adequação da taxa de juros remuneratórios ao inicialmente 

pactuada e a devolução em dobro. 

No  Agravo  Interno  (fls.258/247),  o  Aymoré  Crédito 

Financiamento e Investimento S/A  insurge-se contra a Decisão Monocrática, 

alegando a possibilidade da cobrança da taxa de juros acima de 12% ao ano e 

juros  moratórios  de  1% e multa  de  2%,  assim como,  a  impossibilidade  de 

compensação e repetição do indébito

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, tendo a decisão não considerado abusivo os juros 

moratórios e a multa de 2%, tem-se que a instituição financeira se apresenta, 

nestes  pontos,  carecedora  de  interesse  recursal,  impondo-se  o  não 

conhecimento do recurso quanto às matérias. Devendo, portanto, ser analisada 

a questão referente, apenas, a taxa de juros remuneratórios.

Pois bem.

No que tange à taxa de juros, vem-se decidindo, segundo a 

orientação jurisprudencial,  que em se tratando de contrato bancário, não há 

sujeição  às  limitações  da  Lei  de  Usura.  Assim,  não  há  que  se  falar  em 

aplicação da Súmula nº 121 do STF aos contratos firmados com as instituições 

financeiras.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V 
E IX, DO  CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 
LIMITAÇÃO  DOS  JUROS  REMUNERATÓRIOS. 
AFASTAMENTO.  JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA 
CORTE.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  A  LITERAL 
DISPOSITIVO  DE  LEI.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
INEXISTÊNCIA  DE  ERRO  DE  FATO.  AÇÃO 
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (…) 2. A jurisprudência 
desta  Corte  é  assente  no  sentido  de  que  os  juros 
remuneratórios  cobrados  pelas  instituições  financeiras 
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não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 
(Lei  de  Usura),  conforme  teor  do  disposto  na  Súmula 
596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos 
juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada 
em  cada  caso,  com  a  comprovação  do  desequilíbrio 
contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o 
só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de 
haver  estabilidade  inflacionária  no  período,  o  que  não 
ocorreu no caso dos autos. (…) 4. Portanto, no caso dos 
autos,  não  se  provocou  em  sede  de  recurso  especial 
discussão  acerca  da  existência  ou  não  da  estipulação 
expressa de taxa de juros no contrato em comento, mas 
tão-somente quanto à abusividade ou não da aplicação 
dos juros em limite acima de 12% a.a., não se podendo 
concluir que o contrato não fora analisado pelo Tribunal 
de origem, não incidindo, portanto, o disposto no inciso IX 
do art. 485 do CPC. 5. Ação rescisória improcedente. (AR 
3.118/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  22/06/2011,  DJe 
05/08/2011)

Assim, é lícita a cobrança de taxas de juros superiores a 12% 

ao ano,  desde que não caracterizada a  abusividade,  de  forma a  colocar  o 

consumidor  em  desvantagem  exagerada.  Destarte,  mostra-se  necessária  a 

utilização de critérios balizadores que obstem a onerosidade excessiva de uma 

das partes nas relações comerciais. 

Pois bem. Analisando o contrato (fl. 21//21v), constata-se que a 

taxa  pactuada,  inicialmente,  foi  de  2,41%  ao  mês,  no  entanto,  conforme 

cálculos  apresentados  (fls147/152)  pelo  Promovente,  ficou  verificado  que  a 

aplicação dos juros estava acima daquela firmada, causando onerosidade ao 

contrato por ter cobrado taxa de juros distinta daquela contratada.

Desse  modo,  não  procede  a  irresignação  do  Agravante, 

devendo ser mantida a decisão que manteve a sentença de primeiro grau no 

ponto.

Por fim, quanto a repetição do indébito, verifica-se que a parte 

Recorrente  não  postulou,  no  Recurso  Apelatório,  a  impossibilidade  da 

compensação e da repetição do indébito.

Tais pleitos somente vieram a ser formulados nas razões do 

presente Agravo, o que configura inovação recursal, não devendo, portanto, ser 
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conhecido.

Isto posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo 

integralmente à Decisão Monocrática guerreada.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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