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APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVIDO.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.  SÚMULA  Nº  297,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO  CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE  CONFIGURADA.  NECESSIDADE  DE
LIMITAÇÃO  À  TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO.
DEVOLUÇÃO  DE  FORMA  SIMPLES  DOS  VALORES
INDEVIDOS.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA  QUANTO
AO PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- 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.

-  Verificando-se que a taxa de juros remuneratórios praticada pela
instituição financeira, foi pactuada em patamar bem superior a taxa
média de mercado, cabível a pretendida limitação.

-  “PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
DECLARATÓRIA  -  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  -
REJEIÇÃO  COBRANÇA  DE  JUROS  RELATIVOS  À  TARIFAS
ABUSIVAS  -  PROCESSO  ANTERIOR  QUE  ANALISOU  AS
TARIFAS  E  DECLAROU-AS  ILEGAIS  -  NOVO  PROCESSO  -
PEDIDO  DE  JUROS  SOBRE  AS  TARIFAS  DECLARADAS
ILEGAIS  MÁ-FÉ  -  NÃO  DEMONSTRADA  -  DEVOLUÇÃO  -
FORMA SIMPLES - DESPROVIMENTO. - Juros remuneratórios:
devem ser devolvidos os que incidiram sobre as tarifas e encargos
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 a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. -
A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tem  como
pressuposto de sua aplicabilidade a demonstração da conduta de
má-fé do credor, o que fica afastado, no caso dos autos, ante a
pactuação livre e consciente celebrada entre as partes. V I S T O S
,  relatados  e  discutidos  estes  autos  da  apelação  cível  em  que
figuram  como  partes  as  acima  mencionadas.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00116651120158152001,
3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 14-07-2017) (grifei)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, PROVER, PARCIALMENTE, O RECURSO.

RELATÓRIO 

Trata-se de Ação Revisional proposta por  Maria José de Souza, em desfavor do
Banco Itaucard S/A, onde o juiz de direito julgou parcialmente procedente o pedido aviado na
exordial.

Insatisfeito,  o  promovido  interpôs  apelação  cível,  fls.  172/179,  sustentando,
basicamente, a impossibilidade de limitação dos juros, porquanto a cobrança de taxa superior ao
patamar de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade, bem ainda afirma que os encargos
remuneratórios não estão excessivos,  haja  vista  estarem compatíveis com a média praticada no
mercado.

Ao  final,  solicita  o  provimento  da  sua  irresignação,  para  reformar  o  julgado
vergastado, julgando improcedente a demanda, ou, caso seja outro o entendimento, que os valores a
serem devolvidos sejam pagos na forma simples, uma vez que não restou comprovada da má-fé.

Contrarrazões – fls.186/196.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  não  se  pronunciou  quanto  ao
mérito da demanda – fls.203/204.

É o breve relatório. 

VOTO 

Segundo o Superior  Tribunal  de Justiça,  é  admitida a  revisão das  taxas  de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, vejamos:

Des. José Ricardo Porto
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“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  FUNGIBILIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À  TAXA MÉDIA DE
MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. SÚMULA 5/STJ.
1.  A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS,
Relatora  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  DJe  10.3.2009),
submetido  ao  rito  do  art.  543-C  do  CPC,  consolidou  o
entendimento  de  que  "a)  As  instituições  financeiras  não  se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02;  d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios  em  situações  excepcionais,  desde  que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -  art.  51,
§1º,  do  CDC)  fique  cabalmente  demonstrada,  ante  às
peculiaridades do julgamento em concreto".
(...)3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental
a que se nega provimento”.1

Ainda:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL  E
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM  GARANTIA.  PETIÇÃO  DE
RECONVENÇÃO.  POSSIBILIDADE.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALORES
DEVIDOS.  RESTITUIÇÃO  INDEVIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.
1. É cabível a apresentação de reconvenção à ação de busca e
apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de
se  pleitear  a  revisão  do  contrato,  bem  como  a  devolução  de
quantias pagas a maior. Precedente.
2. Quanto aos juros remuneratórios, as instituições financeiras
não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto
22.626/1933),  em  consonância  com  a  Súmula  596/STF,  sendo
inaplicáveis, também, os arts. 406 e 591 do CC/2002. Além disso,
a  simples  estipulação  dos  juros  compensatórios  em  patamar
superior  a  12% ao ano não indica  abusividade.  Para tanto,  é
necessário  estar  efetivamente  comprovado  nos  autos  a
exorbitância  das  taxas  cobradas  em  relação  à  taxa  média  do
mercado específica para a operação efetuada, oportunidade na
qual  a  revisão  judicial  é  permitida,  pois  demonstrados  o

1 EDcl no Ag 1138693/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe
29/04/2011.
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desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros
excessivos pela instituição financeira.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”2

Dito isto, analisando os autos, não resta dúvida acerca da possibilidade de revisão da
taxa de juros cobrada, porquanto fora cobrada em valor muito superior a média de mercado. 

Também não se discute a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao 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.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame da controvérsia, a qual limita-se
à temática relativa à fixação dos juros remuneratórios, onde o Magistrado sentenciante às fls. 169,
entendeu ser abusiva a taxa de juros praticada no contrato, razão pela qual ordenou sua adequação à
média praticada no mercado, conforme se registra:

“Analisando os autos, verifico que as faturas acostadas às fls.3/30,
referentes aos meses de outubro a dezembro de 2010, têm previsão
de juros  de 16,02% a 17,05% ao mês para financiamento  e  de
509,49% a  578,69% ao  ano.  A  taxa  média  de  para  o  cheque
especial relativa ao mesmo período, segundo o BACEN, ficou entre
278,01% e  287% ao ano.  Desta forma,  os  juros  cobrados  pelo
Banco demandado superam a taxa média, devendo ser, portanto,
reduzidos ao patamar médio antes mencionado, desde o primeiro
financiamento efetuado na contratação entre as partes.”

Como bem sustentado pelo julgador de base, observa-se que a taxa de juros ajustada,
no percentual anual de 509,49% a 578,69% ao ano, discrepa significativamente da taxa média de
mercado, à ordem 278,01% e 287% a.a., uma vez que equivale a quase o dobro da média anual
praticada no mercado financeiro, restando clara a desvantagem exagerada do consumidor, de forma
que deve a sentença ser mantida, nos termos estabelecidos.

Sobre a questão, colaciono pertinente julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO.
PRELIMINAR.  LITISPENDÊNIA.  NÃO  VERIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE  ENTRE  OS  OBJETOS  DAS
AÇÕES.  AFASTAMENTO.  REJEIÇÃO.  CONTRATO  DE
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA Nº 297, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

2 AgRg no REsp 1028453/RJ,  Rel.  Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 09/12/2010.

Des. José Ricardo Porto
4



AP. 0001521-34.2016.815.0031

REVISÃO  CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  ABUSIVIDADE  CONFIGURADA.
LIMITAÇÃO  À  TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO.
POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  -  Ocorre  litispendência  quando  se  repete
ação  que  está  em  curso,  significa  dizer,  quando  evidenciada  a
identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos, situação não
verificada  na  espécie.  -  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. Verificando-se
que  a  taxa  de  juros  remuneratórios  praticada  pela  instituição
financeira, foi pactuada em patamar bem superior a taxa média
de  mercado,  cabível  a  pretendida  limitação.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  00069889720138152003, 4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO ,  j.  em 05-12-2017)
(grifei)

No que pertine à devolução dos valores indevidamente cobrados, em se tratando de
pleito  revisional,  afigura-se mais  ponderado aplicar  a restituição na forma simples, visto  que a
utilização dobrada do instituto só se justifica nas hipóteses em que haja demonstração de má-fé na
cobrança.

Neste sentido é o entendimento deste Pretório, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
DECLARATÓRIA  -  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  -
REJEIÇÃO  COBRANÇA  DE  JUROS  RELATIVOS  À  TARIFAS
ABUSIVAS  -  PROCESSO  ANTERIOR  QUE  ANALISOU  AS
TARIFAS  E  DECLAROU-AS  ILEGAIS  -  NOVO  PROCESSO  -
PEDIDO  DE  JUROS  SOBRE  AS  TARIFAS  DECLARADAS
ILEGAIS  MÁ-FÉ  -  NÃO  DEMONSTRADA  -  DEVOLUÇÃO  -
FORMA SIMPLES - DESPROVIMENTO. - Juros remuneratórios:
devem ser devolvidos os que incidiram sobre as tarifas e encargos
a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. -
A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tem  como
pressuposto de sua aplicabilidade a demonstração da conduta de
má-fé do credor, o que fica afastado, no caso dos autos, ante a
pactuação livre e consciente celebrada entre as partes. V I S T O S
,  relatados  e  discutidos  estes  autos  da  apelação  cível  em  que
figuram  como  partes  as  acima  mencionadas.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00116651120158152001,
3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 14-07-2017) (grifei) 

Des. José Ricardo Porto
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PRELIMINARES.  COISA  JULGADA  E  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE DE AGIR. COBRANÇA DOS JUROS INCIDENTES
SOBRE  AS  TARIFAS  ANALISADAS  E  DECLARADAS  ILEGAIS
EM  PROCESSO  ANTERIOR.  PEDIDO  DISTINTO  AO  DA
PRESENTE AÇÃO. REJEIÇÕES. - Para a configuração da coisa
julgada é necessária a identidade das partes, da causa de pedir e
do  pedido.  PREJUDICIAL DE MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.  AÇÃO
DE  REVISÃO  CONTRATUAL  ANTERIORMENTE  JULGADA.
PRAZO  TRIENAL.  INAPLICABILIDADE.  DIREITO  PESSOAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 205, CAPUT, DO CC. PRAZO DECENAL.
REJEIÇÃO. - A ação revisional de contrato é fundada em direito
pessoal, possuindo prazo prescricional decenal. MÉRITO. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
COBRANÇA DE JUROS RELATIVOS ÀS TARIFAS DECLARADAS
ILEGAIS.  CABIMENTO.  ENCARGOS  ACESSÓRIOS  QUE
SEGUEM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
184  DO  CC.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO. - Devem ser devolvidos os juros
remuneratórios que incidiram sobre as tarifas e encargos a serem
restituídos,  a  fim  de  evitar  o  enriquecimento  sem  causa.  -  A
repetição em dobro do indébito,  prevista no art.  42,  parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tem  como
pressuposto de sua aplicabilidade a demonstração da conduta de
má-fé do credor, o que fica afastado, no caso dos autos, ante a
pactuação livre e consciente celebrada entre as partes. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00678839320148152001, 3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 14-07-2017) (grifei)

APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato c/c pedido de liminar e
declaração  de  nulidade  de  cláusulas  contratuais.  Contrato
bancário.  Aplicabilidade  das  regras  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.  Vedação  de  práticas  abusivas.  Possibilidade  de
revisão contratual. Capitalização de juros. Descabimento. Súmula
nº  93  do  STJ.  Comissão  de  permanência.  Instrumento  de
atualização  monetária  do  saldo  devedor.  Impossibilidade  de
cumulação  com  a  correção  monetária  e  encargos  bancários.
Repetição  de  indébito.  Análise  postergada.  Desprovimento  do
apelo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
bancários de crédito. (...) A repetição de indébito, com valor em
dobro, só é passível quando comprovada a má-fé da instituição
bancária,  o  que  não  ocorreu  nos  autos,  devendo-se  manter  a
condenação  nos  moldes  declinados  na  sentença,  ou  seja,  de
forma simples. (TJPB; AC 200.2009.039871-6/001;  Quarta Câmara Cível;
Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 27/05/2011; Pág. 15).

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo posicionamento: 

Des. José Ricardo Porto
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AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.PROVA DE MÁ-FÉ.
NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS  05  E  07/STJ.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO.1. Carecem do necessário prequestionamento as
matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, não tendo sido
opostos  embargos  de  declaração  para  suprir  eventual  omissão.
Incidência das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.2.
Consoante  remansosa jurisprudência  desta  Corte,  a  devolução
em dobro dos  valores  pagos indevidamente (art.  42,  parágrafo
único,  do CDC), não prescinde da demonstração de má-fé por
parte  do  credor.3.  Para  que  se  alterassem  as  conclusões  do
julgado no sentido da inexistência, in casu, de má-fá por parte da
instituição  financeira,  seria  necessária  a  interpretação  de
cláusulas  do  contrato  firmado  entre  as  partes,  assim  como  o
reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em
sede  especial,  a  teor  das  súmulas  05  e  07/STJ.4.  A  simples
transcrição  de  ementas  é  insuficiente  para  a  demonstração  do
dissídio  jurisprudencial.5.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.(STJ  -  AgRg  nos  EDcl  no  Ag  1091227/SP,  Rel.  Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
02/08/2011, DJe 09/08/2011) (grifei)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRATO  BANCÁRIO.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  EM  DOBRO.  MESMAS  TAXAS.
INADMISSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS  DE
MORA.  ARTIGOS  1.062  DO  CC/16  E  406  DO  CC/02.
PROVIMENTO.I. A repetição do indébito de valores cobrados por
instituição  financeira,  quando  concernente  a  taxas  e  índices
objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, há
ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-fé, aqui
inocorrente.II.  Na  repetição  do  indébito  não  se  admite  a
incidência  das  mesmas  taxas  cobradas  pelas  instituições
financeiras,  cujas  prerrogativas  decorrem  de  sua  inserção  no
sistema financeiro  nacional  e  regramentos  específicos  para  sua
operação. Precedentes do STJ.III. Agravo regimental provido.(STJ -
AgRg  no  Ag  390.688/MG,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010) (grifei)

Portanto, como demonstrado, é mais coerente a restituição das quantias indevidas na
forma simples, uma vez que, embora a taxa de juros tenha sido declarada abusiva, fora pactuada no
contrato, não restando, desse modo, configurada a má-fé por parte da instituição credora, razão pela
qual merece conserto o decisório confrontado neste ponto.

Des. José Ricardo Porto
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Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE O APELO, apenas para
determinar a restituição dos valores cobrados em excesso de forma simples,  mantendo-se a
sentença nos demais termos.

 É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR                                                                   J/05
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