
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0082069-92.2012.815.2001
Origem : 17ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho 
Apelante : BV Financeira S/A – Crédito, Investimento e Financiamento
Advogada : Marina Bastos da Porciúncula Benghi - OAB/PB 32.505
Apelado : Joseliton Santana da Silva
Advogado : Hilton Hril Martins Maia - OAB/PB nº 13.442

APELAÇÃO.  AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL. SUBLEVAÇÃO  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  BANCÁRIO.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297, DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  FIXADOS  À  TAXA  MÉDIA
DE  MERCADO.  ABUSIVIDADE  NÃO
CONFIGURADA.  TARIFA  DE  CADASTRO.
PREVISÃO  CONTRATUAL.  LEGALIDADE.
SEGURO.  CABIMENTO.  ANUÊNCIA  DA
CONTRATADA.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  NÃO  CABIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  COBRANÇA  INDEVIDA.
REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO.
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-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais.

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

-  “a  estipulação  de  juros  remuneratórios  superiores  a
12% ao ano, por si só, não indica a abusividade” (STJ,
Súmula  nº  382).  […]  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 uma vez e
meia  ao  dobro  ou  ao  triplo  da  taxa  média  de
mercado”  (TJPB;  AC  0000033-07.2011.815.0391;
Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João
Alves da Silva; DJPB 15/10/2013; Pág. 13).

-  Em  decisão  no  Recurso  Especial  n°  1251331,
publicada  em  24/10/2013,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça  considerou  legal  a  cobrança  da  Tarifa  de
Cadastro,  desde  que,  exigida  no  início  do
relacionamento com o consumidor.

- O ajuste referente à cobrança de seguro é opcional
para  o  contratante,  razão  pela  qual  havendo
anuência à cobertura securitária,  resta  legítima sua
exigência.
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- Incabível a restituição dos valores, pois inexistente
cobrança indevida por parte da instituição financeira.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 109/115, interposta pela
BV  Financeira  S/A –  Crédito,  Investimento  e  Financiamento,  no  intuito  de  ver
reformada a sentença de fls. 99/107, proferida pela Juíza de Direito da 17ª Vara Cível
da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
inicial da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição do Indébito de que cuidam os
presentes autos, intentada  por Joseliton Santana da Silva, consoante se verifica do
respectivo excerto dispositivo:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o
pedido  exordial,  a  fim de  declarar  a  nulidade  das
cláusulas  abusivas  detectadas,  expurgando-as  do
contrato celebrado e, assim, quando da liquidação da
presente  sentença,  promover  a  alteração  das
estipulações contratuais de acordo com os seguintes
comandos: a) determinar a aplicação da taxa média
de  juros  do  mercado,  definida  esta  pelo  Banco
Central  do  Brasil  BACEN  para  os  períodos
detectados com juros superiores a esta; b) reconhecer
o direito à restituição do indébito, de forma simples,
dos valores pagos à instituição financeira requerida a
título dos encargos ora reconhecidos como abusivos,
observada  a  compensação  com  eventual  saldo
devedor do contrato.
Condeno o promovido, ainda, nas custas, despesas e
honorários advocatícios, que nos termos do art. 20, §
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3º, “a”, “b”, “c” e §4º do mesmo Diploma Legal, fixo
em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões,  a instituição financeira sustenta a
legalidade  da  taxa  de juros  remuneratórios  fixada,  haja  vista  a  inexistência  de
limitação legal para seu arbitramento, bem como por estar de acordo com os valores
praticados no mercado. Por outro lado, sustenta a legalidade de cobrança das tarifas
bancárias  no  contrato  pactuado  entre  as  partes.  Por  essas  razões,  defende  ser
indevida qualquer tipo de restituição ao promovente. Ao final,  postula pelo total
provimento  do  recurso  apelatório,  com  a  reforma  da  decisão  de  primeiro  grau,
requerendo,  ainda,  o  afastamento  de  sua  condenação  ao  pagamento  das  verba
honorária, e, subsidiariamente, e minoração do valor fixado a esse título.

Contrarrazões ofertadas, fls. 139/145.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  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, bem como no 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.

Apelação Cível nº 0082069-92.2012.815.2001 4



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

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia, iniciando pela temática relativa à fixação dos juros remuneratórios,
onde  a  Magistrada  sentenciante  à  fl.  105,  entendeu ser  abusiva,  razão  pela  qual
ordenou sua adequação à média praticada no mercado, conforme se registra:

Ademais,  vale  expor  que  de  acordo  com  o  Banco
Central, em seu web site, para a prefixação da taxa
de juros por instituição financeira, na modalidade de
Pessoa  Física  –  Aquisição  de  Bens  (Veículos),  no
período correspondente a 01/2012, a base de cálculo
estava sendo empregada no percentual de 26,77% a.a
e de 2,23% a.m. como média de mercado.
Corroborando  com  todo  o  exposto,  e  conforme
consta  no  contrato  (fls.  17),  verificando-se  ainda  a
cobrança de juros no percentual de 2,54% ao mês e
35,12%  ao  ano,  considero  a  aplicação  dos  juros
pactuados como exorbitantes.
Assim,  tendo  em  conta  que  os  juros  pactuados  se
encontram  acima  do  limite  da  tabela  do  BACEN,
impõe-se sua limitação em 26,77% ao ano.

A  simples  exigência  da  taxa  contratada  em
percentual superior à média do mercado, não implica,  por si  só,  em abusividade,
pois,  conforme posicionamento consolidado pelo  Superior  Tribunal  de Justiça,  no
julgamento do Recurso Especial 1061530/RS, segundo o rito dos recursos repetitivos,
“como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo
essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor
fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.”E,
complementou  ao  firmar  que  “a  taxa  média  de  mercado,  divulgada  pelo  Banco
Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades  do  caso  concreto,  avaliar  se  os  juros  contratados  foram  ou  não
abusivos.”
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Assim,  seguindo  as  orientações  emanadas  do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, ao apreciar casos análogos,  considerou que a taxa de juros
remuneratórios poderia ser de 1,5 vezes até 3 vezes maior do que a média apurada
pelo Banco Central, sem que, para isso, implicasse em sua abusividade.

A respeito:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE  FINANCIAMENTO  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  PACTA  SUNT  SERVANDA.
CARÁTER  NÃO  ABSOLUTO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS APLICÁVEIS.  LIMITAÇÃO A
12%  AO  ANO.  INEXISTÊNCIA.  SÚMULA N.  596,
DO  STF.  APLICABILIDADE  DA  TABELA  DO
BANCO CENTRAL.  TAXAS DENTRO DA MÉDIA
DE MERCADO.  CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS.  TAXAS  DE  JUROS  MENSAL  E  ANUAL
CONTRATADAS.  Legalidade  dos  juros  compostos.
Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.
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.  “as disposições do Decreto nº  22.626/1933
não  se  aplicam  às  taxas  de  juros  e  aos  outros
encargos  cobrados  nas  operações  realizadas  por
instituições  públicas  ou  privadas,  que  integram  o
sistema financeiro nacional” (STF, Súmula nº 596). “a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano,  por  si  só,  não  indica  a  abusividade”  (STJ,
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Súmula  nº  382).  […]  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
uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média
de  mercado”.  “a  capitalização  dos  juros  em
periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos
contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da medida provisória nº 1.963-17, desde
que  pactuada  de  forma  clara  e  expressa,  assim
considerada quando prevista a taxa de juros anual
em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do
que  a  mensal”.  […].  (TJPB;  APL  0001740-
15.2013.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho;
DJPB 27/02/2014) - negritei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.
CONTRATO  BANCÁRIO.  TAXA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO.
INEXISTÊNCIA.  SÚMULA  Nº  596,  DO  STF.
ABUSIVIDADE  DA  TAXA.  DEMONSTRAÇÃO.
REDUÇÃO  À  MÉDIA DE MERCADO.  SÚMULAS
NºS 296 E 382, DO STJ. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM
VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO NECESSÁRIA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  As
disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações  realizadas  por  instituições  públicas  ou
privadas,  que  integram  o  sistema  financeiro
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nacional”  (stf,  Súmula  nº  596).  “os  juros
remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência,  são  devidos  no  período  de
inadimplência à taxa média de mercado estipulada
pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado” (STJ, Súmula nº 296). “a estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si  só,  não indica a  abusividade” (STJ,  Súmula  nº
382).  […]  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 uma vez e
meia  ao  dobro  ou  ao  triplo  da  taxa  média  de
mercado”  (grifos  por  nossa  conta).  Conforme
autoriza o § 6º,  do art.  461 do código de processo
civil, “o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou
a  periodicidade  da  multa,  caso  verifique  que  se
tornou  insuficiente  ou  excessiva”  […].  (TJPB;  AC
0000033-07.2011.815.0391;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 15/10/2013; Pág. 13) - destaquei.

Na hipótese presente, observa-se que a taxa de juros
ajustada, no percentual anual de 35,12%, fl. 17, não discrepa significativamente da
taxa média de mercado, à ordem de 26,77%, uma vez que equivale em torno de 1,4
vezes  da  média  do  BACEN,  ou  seja,  inferior  a  uma  vez  e  meio  a  média  anual
praticada no mercado financeiro, de forma que deve a sentença ser reformada, para
que permaneça a taxa de juros originalmente pactuada.

Avançando,  analiso  a  temática  relativa  à  Tarifa  de
de Cadastro, enfatizando desde logo que, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão
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proferida  no Recurso  Especial  n°  1251331,  realizado  segundo o  rito  dos  recursos
repetitivos, reputou legítima sua cobrança, consignando os seguintes termos:

(…)  Permanece  válida  a  Tarifa  de  Cadastro
expressamente  tipificada  em  ato  normativo
padronizador  da  autoridade  monetária,  a  qual
somente  pode  ser  cobrada  no  início  do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.  (…).  (STJ  -  REsp:  1251331  RS
2011/0096435-4, Rel. Min.ª Maria Isabel Gallotti, Data
de Julgamento 28/08/2013,  Segunda Seção,  Data  de
Publicação DJe 24/10/2013) - negritei.

Do aresto acima, conclui-se ser devida a exigência da
Tarifa de Cadastro pelas instituições financeiras,  desde que,  cobrada no início do
relacionamento  com  o  consumidor,  situação  verificada  na  hipótese  vertente,
consoante se insere do contrato de fls. 17/19, onde se prevê a cobrança da multicitada
tarifa, no importe de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais).

Sendo  assim,  baseando-se  na  decisão  da  Corte
Superior, opção não há, senão declarar legal a cobrança da Tarifa de Cadastro.

No  que  pertine  a  cobrança  do  seguro, vislumbro
através  de  uma  análise  do  instrumento  contratual,  a  previsão  expressa  de  sua
exigência, de modo que, neste caso, entendo ser opcional o ajuste para o contratante,
razão pela qual havendo anuência à cobertura securitária, com a pactuação expressa,
consoante se denota das fls. 17/19, resta legítima sua exigência.

Nesse sentido,  é  a  orientação adotada  pela  Quarta
Câmara Cível deste Sodalício:

APELAÇÃO.  REVISIONAL.  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
TAXA  ANUAL  DE  JUROS  SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL. ADMISSIBILIDADE.
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PRECEDENTES DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  SUA  IMPOSIÇÃO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES
DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. IOF.
FINANCIAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE
CONTRATAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
SUCUMBÊNCIA AUTORAL.  CONDENAÇÃO  EM
CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 12, DA LEI Nº 1.060/50.
PROVIMENTO. 1. Admite-se a capitalização mensal
de juros nos contratos firmados após 31/3/2000, data
da  publicação  da  medida  provisória  nº  1.963-17,
desde que pactuada de forma clara e expressa, assim
considerada quando prevista a taxa de juros anual
em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do
que  a  mensal  (stj,  AGRG  no  aresp  231.941/rs,  Rel.
Ministro  ricardo  villas  bôas  cueva,  terceira  turma,
julgado  em  08/10/2013,  dje  14/10/2013).  2.  A
contratação do seguro de proteção financeira não é
obrigatória,  sendo mera opção posta  à  disposição
do contratante  a  fim de garantir  o  pagamento da
dívida na ocorrência de um dos sinistros apontados
no contrato. Precedentes deste tribunal de justiça. 3.
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento
do  IOF  por  meio  de  financiamento  acessório  ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de
justiça.(TJPB;  APL 0001841-60.2012.815.0731;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 06/10/2014; Pág.
17) – negritei.

Logo,  a  cobrança  do  seguro  previsto  no  ajuste
negocial é legal, em face de expressa previsão no contrato, motivo pelo qual não há
que se falar em restituição da importância referente ao aludido encargo.
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Nesse trilhar,  diante da legalidade de incidência da
taxa  de  juros  remuneratórios,  bem como da  cobrança  da  tarifa  de  cadastro  e  de
seguro,  não há cabimento para qualquer tipo de restituição, haja vista a inexistência
de pagamento indevido pelo promovente.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO  APELATÓRIO,  para  reformar  a  sentença,  no  sentindo  de  declarar  a
legalidade  do  percentual  aplicado  a  título  de  juros  remuneratórios,  bem como a
legitimidade de cobrança da tarifa de cadastro e de seguro, e, ainda, para afastar a
condenação da instituição financeira na repetição de indébito.

Por consequência, inverto a obrigação de suporte do
ônus  sucumbencial,  condenando  o  autor  ao  pagamento  das  custas  e  honorários
advocatícios,  estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com arrimo no art. 85,
§2º e §8º, do Novo Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de
exigibilidade desses valores, em face da gratuidade de justiça de que goza o vencido,
nos moldes do art. 98, §3º, da legislação processual civil.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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