
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042565-10.2011.815.2003 — 4ª
Vara Regional de Mangabeira
RELATOR       : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE: Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADOS: Elísia Helena de Melo Martini (OAB/PB nº 1.853-A) e Henrique José
Parada Simão (OAB/PB nº 221.386-A) 
AGRAVADO: Ivanildo Oliveira
ADVOGADO: Libni Diego Pereira de Sousa (OAB/PB 15.502) e Marcilio Ferreira de
Morais (OAB/PB 17.359)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL — REVI-
SÃO DE CONTRATO — ILEGALIDADE DA CAPITALI-
ZAÇÃO  DE  JUROS  —  CONTRATO  NÃO  JUNTADO
AOS AUTOS — PROCEDÊNCIA DO PEDIDO — IRRE-
SIGNAÇÃO — NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO
— JUROS REMUNERATÓRIOS — SÚMULA 530 DO STJ
— DEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO — DESPROVI-
MENTO DO AGRAVO INTERNO.

— “Nos contratos  bancários,  na impossibilidade de compro-
var a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pac-
tuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-
se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada
nas  operações  da  mesma  espécie,  salvo  se  a taxa cobrada  for
mais vantajosa para o devedor (enunciado nº 530 da Súmula do
Superior  Tribunal de justiça). (TJPB;  APL  0020855-
08.2009.815.2001;  Segunda Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 06/07/2015; Pág.
14) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento
ao recurso.
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RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo  Banco Santander
S/A contra decisão monocrática (fls. 255/264) que negou provimento ao recurso apela-
tório por este interposto.

O recorrente,  inconformado com a decisão monocrática,  argu-
menta que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não foi
constatada a má-fé por parte do fornecedor dos serviços. Sustenta ser legal a incidência
da capitalização de juros, uma vez que expressamente prevista no contrato.  Por fim,
pugna pelo provimento recursal.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao
agravo interno, conforme certidão de fl. 290.

É o relatório. 

VOTO.

Conforme ressaltado, quando da decisão monocrática que negou
provimento ao recurso apelatório interposto pelo Banco apelante, importante destacar,
primeiramente, que o apelo mereceu ser conhecido apenas em parte.

Os argumentos referentes à suposta forma genérica do pedido de
exibição de documentos e legalidade da comissão de permanência não devem ser conhe-
cidos.

A presente ação consiste numa revisão de contrato e não exibi-
ção de documentos, ademais, na exordial não foi discutida a legalidade da comissão de
permanência e tal ponto não constou na sentença.

Diante da ausência de apresentação do contrato, não se fez pos-
sível a análise das supostas cláusulas abusivas, dessa forma deve o banco arcar com sua
inércia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.
AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. 1. Mostra-se irre-
gular a juntada extemporânea de documentos aos autos (cópia do con-
trato entabulado entre as partes), não se caracterizando a hipótese pre-
vista no artigo 397 do CPC. 2.  Consequentemente, em não tendo
sido juntada, durante a instrução processual,  cópia do contrato
sob revisão, deve o banco responder pela sua inércia, com conse-
quente aplicação do disposto no artigo 359 do CPC. 3. Os negócios
jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC. Súmula
n. 297, do STJ. 4. Diante do descumprimento da ordem de juntada,
pela instituição financeira ré, do contrato sob revisão, impõe-se a limi-
tação dos juros remuneratórios à taxa média  de mercado divulgada
pelo Banco Central do Brasil, ou àquela contratualmente fixada, se in-
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ferior à aludida taxa média apurada pelo BACEN. 5. A capitalização
mensal  de juros somente é admitida quando expressamente prevista
sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medi-
da Provisória n. 1963-17/2000. Na hipótese, como já referido, não foi
acostado o contrato objeto da lide, o que inviabiliza averiguar se havia
disposição nesse sentido, de sorte que permitida tão-somente a capita-
lização anual. 6. De outra banda, tendo em vista a ausência de prova
acerca do índice de correção monetária contratado, afigura-se correta a
utilização do IGP-M para tal fim. 7. O magistrado sentenciante desa-
colheu os pedidos de suspensão e de limitação dos descontos em folha
de pagamento a 30% dos rendimentos do demandante. Dessa forma,
não há interesse recursal por parte da instituição financeira no ponto
em que sustenta a regularidade dos descontos por ela mensalmente re-
alizados. 8. Ônus sucumbenciais mantidos. Incidência do disposto no
artigo 21, parágrafo único, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052674199, Décima
Segunda  Câmara  Cível,  Tribunal  de Justiça  do  RS,  Relator:  Mário
Crespo Brum, Julgado em 14/03/2013). 

Sendo assim, em razão da ausência do contrato, tem-se como
inexistente a previsão da capitalização dos juros, ficando vedada a sua aplicação. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE REVISÃO CONTRATUAL.  JU-
ROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO DA CAPITALIZA-
ÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA
CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ÍNDICE DA CORRE-
ÇÃO  MONETÁRIA  IMPOSTO  PELA  SENTENÇA. AUSÊN-
CIA DE CONTRATO TRAZIDO  PELA  INSTITUIÇÃO  BANCÁ-
RIA. REGRA DO ART. 359 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBI-
TO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RE-
DUZIDOS  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO. Em  regra,
não há mais limitações de juros remuneratórios. Todavia, deve ser ex-
cepcionado quando exorbitante, devendo ser revisionados e adequa-
dos  ao percentual  que vem sendo cobrado no  mercado,  sobretudo
quando a instituição bancária deixa de trazer aos autos o contrato ce-
lebrado entre as partes, o que implica no não conhecimento do pata-
mar cobrado. Portanto, possível a imposição dos juros no percentual
usualmente cobrado no mercado. Se não obstante a instituição bancá-
ria tenha sido intimada para trazer aos autos o contrato celebrado en-
tre as partes, não o fez, deve ser aplicada a regra do art. 359 do CPC,
a dizer, reputar como verdadeiros os fatos que pelo documento pre-
tendia  comprovar.  Assim,  presumem-se  verdadeiros  a ausência de
pactuação da capitalização de juros; cumulação de cobrança de co-
missão de permanência  com outros  encargos;  juros remuneratórios
acima do que são cobrados no mercado. Presente a exorbitância do
valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido o
valor  em  observância  aos  critérios  do  §  3º,  do artigo  20,  do
CPC. (TJMT; APL 8078/2013; Comodoro;  Primeira Câmara Cível;
Rel.  Des.  Sebastião  Barbosa  Farias;  Julg.  04/02/2014;  DJMT
12/02/2014; Pág. 14) 
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De acordo com entendimento  do  STJ,  quando não juntado  o
contrato firmado entre  as partes,  aplica-se aos juros remuneratórios  a taxa média de
mercado, conforme divulgação do Bacen na época em que o contrato foi firmado.

Nesse sentido, cite-se a Súmula nº 530 do STJ:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de
juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta
de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mer-
cado,  divulgada pelo Bacen,  praticada nas operações da mesma es-
pécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.” (Sú-
mula  530,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  13/05/2015,  DJe
18/05/2015)

Há, ainda, a súmula 382 do STJ, que menciona:

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

No mesmo norte:

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL DE CLÁUSULAS  CONTRA-
TUAIS.  CÓDIGO DE DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  INSTITUI-
ÇÃO  FINANCEIRA.  CAPITALIZAÇÃO DEJUROS.  AUSÊN-
CIA DE PREVISÃO  CONTRATUAL  DEDUTÍVEL.  ILEGALIDA-
DE.  COBRANÇA DE JUROS  REMUNERATÓRIOS.  IMPOSSIBI-
LIDADE DE COMPROVAÇÃO DATAXA PACTUADA.  APLICA-
ÇÃO  DA SÚMULA Nº 530 DO  STJ.  REPETIÇÃO DE INDÉBITO
DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES.
PROVIMENTO. É possível a revisão de cláusulas de contratos firma-
dos com instituições financeiras,  desde que a apontada abusividade
seja  demonstrada nos autos,  relativizando,  assim,  o brocardo latino
do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos, uma vez celebra-
dos livremente, devem ser cumpridos. Uma vez não pactuada a capita-
lização de juros no contrato cujarevisão é objeto da demanda judicial,
bem como inexistindo substratos de taxas mensais e anuais que permi-
ta a dedução pelo consumidor da efetiva aplicação dessa prática finan-
ceira,  há de se  julgar  procedente  o  pedido  revisional  para  que  seja
afastada a forma de cálculo mediante a capitalização de juros anuais.
Nos  contratos  bancários,  na  impossibilidade de comprovar
a taxa de juros efetivamente contratada.  Por ausência de pactua-
ção ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se
a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais van-
tajosa para o devedor (enunciado nº 530 da Súmula do Superior
Tribunal de justiça). Sendo a devolução em dobro pertinente apenas
no caso de cobrança realizada com má-fé, bem como se verificando o
fato de o consumidor ter expressamente celebrado o contrato com os
encargos questionados, há de se condenar a instituição financeira à de-
volução  simples. (TJPB;  APL  0020855-08.2009.815.2001;  Segunda
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho; DJPB 06/07/2015; Pág. 14) 
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APELAÇÃO  CÍVEL. Ação  de revisão de  contrato  de  conta  corren-
te. Juros remuneratórios. Ausência de contrato escrito e demonstração
de contratação expressa da taxa. Abusividade presumida.  Limitação
às taxas médias de mercado. Entendimento da Súmula nº 530 do
STJ. Capitalização mensal de juros. Ausência de previsão contratual.
Exclusão. Comissão de permanência. Impossibilidade de cumulação
com outros encargos. Entendimento da Súmula nº 472 do colendo Su-
perior Tribunal de justiça. Repetição de indébito. Possibilidade. Dever
que independe de comprovação de erro. Ônus de sucumbência inalte-
rado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJPR;
ApCiv 1534359-4; Arapoti;  Décima Sexta Câmara Cível;  Rel.  Juiz
Conv.  Magnus Venicius  Rox;  Julg.  13/07/2016;  DJPR 22/07/2016;
Pág. 152) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  E  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS. AUSÊNCIA  DE  CONTRATO.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL
AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS.  TAXA  MÉDIA  DE
MERCADO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  NÃO  CUMULA-
ÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE.
EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA RE-
FORMADA, EM PARTE. 1. A desobediência injustificável na apre-
sentação do contrato no prazo fixado, enseja a aplicação da presunção
legal de veracidade deduzida pela parte contrária,  conf. Art.  359 do
CPC/73. 2. Por não ter sido acostado aos autos o instrumento contratu-
al, impossibilitando a análise da incidência da capitalização diária ou
mensal dos juros compensatórios aplicados ao caso, deve ser afastada
a capitalização mensal ou diária de juros, permitindo-se a forma anual.
3. Quanto aos juros remuneratórios, deve prevalecer a taxa média
praticada nas operações da espécie, ao tempo da formalização da
avença  objeto  da revisão,  divulgada,  mensalmente,  pelo  Banco
Central  do Brasil,  conf.  Súmula nº 530 do c.  STJ.  4.  Ausente a
avença celebrada, carece o apelante de interesse recursal, quanto à le-
galidade da comissão de permanência, pois a sentença preservou o re-
ferido encargo, afastando, tão somente, a multa moratória, os juros de
mora e correção monetária. 5. Na cautelar de exibição de documentos,
em apenso, resta ausente a comprovação do prévio requerimento ad-
ministrativo,  condição sine qua non para a propositura da demanda,
conf. RESP nº 1.349.453, razão pela qual deve ser a cautelar extinta,
sem julgamento de mérito. Apelação cível conhecida e, parcialmente,
provida. (TJGO;  AC  0518970-94.2009.8.09.0051;  Goiânia;  Quinta
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Olavo  Junqueira  de  Andrade;  DJGO
15/07/2016; Pág. 394) 

Por fim, ocorrendo descontos indevidos, os valores hão de ser
restituídos ao autor da demanda.

Vale destacar não ser possível verificar a suposta ausência de
má-fé da instituição financeira, a respeito da cobrança das taxas, uma vez que o contrato
firmado entre as partes não foi juntado aos autos, portanto, devida a devolução na forma
dobrada.
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Com efeito,  não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo
capaz de alterar o convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é de ser
mantida àquela decisão.

Face ao exposto,  NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO IN-
TERNO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento com voto, o Exmo. Des. Marcos Caval-
canti de Albuquerque (Presidente).Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevi-
des) (Relator), e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, a Exmº. Dr. Marcus Vilar Sou-
to Maior, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 13 de Março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado/ Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Vistos, etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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