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APELAÇÃO.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO  DO  APELO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
EMPRÉSTIMO  PESSOAL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
TAXA  MUITO  SUPERIOR  À  MÉDIA  DE  MERCADO.
ABUSIVIDADE.  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

- Para que se reconheça abusividade no percentual de juros,
não basta o fato de a taxa contratada suplantar  a média de
mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele
patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da
limitação judicial, só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar,  em  muito,  o  parâmetro  indicado  pelo  BC.
Constatando-se que o percentual pactuado é muito superior à
média  de  mercado,  impositivo  o  reconhecimento  da
abusividade.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  dar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão
de julgamento de fl. 137.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Kátia  Ribeiro  da  Silva
Campos contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de



Santa Rita, Exma. Dra. Maria dos Remédios Pordeus Pedrosa Veloso de França, nos
autos  da  ação  revisional  de  contrato  movida  pela  consumidora  apelante  face  ao
JBCred – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda, apelado.

Na sentença recorrida, a magistrada a quo julgou improcedente
a pretensão, por entender pela ausência de qualquer abusividade contratual apta a
ensejar a nulidade de cláusulas impugnadas e a restituição de valores adimplidos.

Irresignado com o provimento em menção, o polo promovente,
vencido, ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum, arguindo,
em apertada síntese:  a necessária revisão das cláusulas contratuais,  por ofensa ao
CDC; a cobrança abusiva de juros compensatórios;  bem como, ao final, pugna pela
condenação da instituiação em honorários advocatícios. 

Em  seguida,  intimada,  a  parte  apelada  apresentou  as
contrarrazões,  ventilando,  em  preliminar,  o  não  conhecimento  do  recurso,  por
violação  ao  princípio  da  dialeticidade.  No  mérito,  destaca  a  possibilidade  da
incidência de juros superiores a 12% ao ano, pugnando, assim, pela manutenção da
sentença.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ Io, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil em vigor.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, faz-se  fundamental destacar que a controvérsia ora
devolvida ao crivo desta instância transita em redor do suposto direito da autora à
revisão  de  cláusulas  em  contratos  de  empréstimo  firmados  com  JBCred  S/A
recorrido. 

Antes  de  enfrentar  os  argumentos  lançados  no  apelo,  faz-se
necessário analisar a preliminar ventilada nas contrarrazões, tendo em vista que a
instituição  de  crédito  postula  pelo  não  conhecimento  do  recurso,  por  ofensa  ao
princípio da dialeticidade.

A esse respeito, entendo que não rende respaldo a alegação do
banco apelado, pois os argumentos recursais rebatem a fundamentação ventilada na
decisão  recorrida,  sendo  aptos  a  atacarem  a  ratio  decidendi consignada  pela
magistrada  singular,  sobretudo  ao  ter  destacado  que  os  juros  aplicados  pela
instituição ré são abusivos.  Assim,  rejeito a preliminar de não conhecimento do
apelo. 



Passando ao exame do mérito recursal, importa registrar que, se
as  cláusulas  contratuais  não  coadunam  com  o  CDC,  poderão  ser  anuladas,  a
depender  da  comprovação  dos  argumentos,  inclusive  quanto  ao  prévio
conhecimento do conteúdo.

Sob referido prisma, portanto, é sabido que o contrato faz lei
entre  as  partes,  posto  que  legalmente  pactuado.  Contudo,  mesmo  aderindo  ao
contrato bancário, não há qualquer empecilho para a parte consumidora rever suas
cláusulas, mormente quando se trata de contrato de adesão, em que as disposições
negociais são criadas unilateralmente. Nesse sentido, já se decidiu a Jurisprudência:

“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”1.

No  caso  dos  autos,  foram  celebrados  dois  contratos  de
empréstimo pessoal, o primeiro (nº 117615) em 27/04/2011 e o segundo (nº 117615/2),
aos  21/11/2011,  cada  um  no  valor  de  R$  900,00  (novecentos  reais),  fracionados,
respectivamente, em 07 (sete) parcelas de R$ 289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e
noventa centavos). 

Nesse  viés,  fácil  constatar  a  abusividade  da  taxa  de  juros,
porquanto  a  taxa média  anual  de  juros  praticada  pela  recorrente  (125,47% a.a)  é
deveras  superior  às  taxas  média  de  mercado  para  os  mesmos  períodos,  abril  e
novembro de 2011 (49,88% e 48,64 a.a.), divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

Oportuno  registrar  que,  para  configurar  a  abusividade  da
pactuação, os juros devem ser bem superior à média de mercado, ou seja, a diferença
a maior entre os juros convencionados e a média mercadológica deve ser relevante,
isto é, muito significativa, a ponto de causar sérios prejuízos ao consumidor, o que
ocorre de fato nos presentes autos..

Assim, evidente a abusividade da taxa de juros remuneratórios
contratada, de forma que a solução que melhor resguarda os interesses de ambos os
litigantes é a adoção da taxa de juros média de mercado  (49,88% e 48,64 a.a.), que
garante,  a  um  só  tempo,  o  respeito  ao  consumidor  e  a  rentabilidade  razoável  à
instituição bancária,  livrando-a da limitação de 12% a.a.  (doze por cento ao ano).
Sobre o tema, confiram-se os precedentes:

Para  se  limitar  a  taxa  de  juros  remuneratórios  à  taxa  média  de
mercado é necessário, em cada caso, a demonstração de abusividade
da pactuação.2

1TJMS - AC 2010.012828-2 – Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva  - Publicação: 19/05/2010.
2STJ - AgRg no REsp 1256894/SC - Rel. Min. Marco Buzzi – T4 – j. 16/10/2012 - DJe 29/10/2012.



Os  juros  remuneratórios  incidem  à  taxa  média  de  mercado  em
operações  da  espécie,  apurados  pelo  Banco  Central  do  Brasil,
quando  verificada  pelo  Tribunal  de  origem  a  abusividade  do
percentual contratado ou a ausência de contratação expressa.3

À luz de tal raciocínio, verificando-se a abusividade do patamar
dos juros remuneratórios fixados e reduzindo-os à taxa média de mercado referente
ao momento da pactuação do contrato, bem assim a ausência de má-fé do banco, é
imperioso determinar, ademais, a devolução, na forma simples, das diferenças pagas
a maior a título de juros remuneratórios.

Destarte, diante da abusividade das taxas de juros previstas no
contrato, é de ser dado provimento ao recurso da autora a fim de que as taxas de
juros sejam adequadas  às  praticadas  pelo  mercado à  época da contratação,  quais
sejam,  49,88%  a.a.  para  abril/2011  e  48,64%  a.a.  para  novembro/2011,  devendo  o
apelado proceder  ao recálculo  das  parcelas  e  devolver,  na forma simples,  todo o
valor pago a maior.

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  dou
provimento ao recurso, a fim de que, no cálculo das parcelas, sejam observadas as
taxas de juros acima expostas, devendo ser devolvido, na forma simples, todo o valor
pago  a  maior,  bem  assim,  com  a  inversão  dos  ônus  sucumbenciais,  condenar  a
instituição  promovida  em  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  estes  no
importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte autora. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator),
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

3STJ - AgRg no AREsp 140283/MS - Rel. Min. Nancy Andrighi – T3 – j. 26/06/2012 - DJe 29/06/2012.


