
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0010413-07.2014.815.2001.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Itaucard S/A.
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva (OAB/PB 12.450).
APELADA: Maria de Fátima Oliveira da Silva.
ADVOGADO: Hilton Hril Martins Maia (OAB/PB nº 13.442).

EMENTA: REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
APLICAÇÃO  DE  TAXA  DE  JUROS  DIVERSA  DA  CONTRATADA.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO. PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS MENSAL
CONTRATADA  NO  PERCENTUAL  DE  2,20%.  PERÍCIA  CONTÁBIL  QUE
DEMONSTRA  A  APLICAÇÃO  DA  TAXA  SUPERIOR  ÀS  PARCELAS  DO
CONTRATO. NECESSIDADE DE REVISÃO. COBRANÇA ABUSIVA QUE VAI
DE  ENCONTRO  AOS  TERMOS  PACTUADOS.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO
DOS  VALORES  SUPOSTAMENTE  PAGOS  A  MAIOR. DESPROVIMENTO
DO APELO. 

“Comprovando-se  nos  autos,  por  meio  de  perícia  contábil,  que  a  instituição  financeira
aplicou  taxa  de  juros  remuneratórios  diferentes  da  prevista  no  contrato,  deve  ser
determinado o recálculo da dívida com a aplicação da taxa efetivamente pactuada entre as
partes”.  (TJMG;  APCV  1.0145.11.039333-0/002;  Rel.  Des.  Veiga  de  Oliveira;  Julg.
15/09/2015; DJEMG 09/10/2015)

3. A aplicação de taxa de juros diversa da pactuada vai de encontro aos termos firmados no
contrato, razão pela qual a devolução dos valores pagos a maior deve se dar em dobro.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0010413-07.2014.815.2001,  em que figuram como Apelante o Banco Itaucard
S.A. e Apelada Maria de Fátima Oliveira da Silva.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe
provimento.

VOTO.

O Banco Itaucard S.A. interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 81/83, nos autos da Ação de
Revisão de Parcela em seu desfavor ajuizada por  Maria de Fátima Oliveira da
Silva,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando-o  a  restituir  à
Autora a quantia de R$ 549,60, devidamente corrigida pelo INPC e juros de 1% a
partir da citação. 

Em suas razões, f. 85/89, alegou que a Calculadora do Cidadão, ferramenta
disponibilizada pelo Banco Central, não contempela o Custo Efetivo Total, no qual
estão  embutidos  os  valores  atinentes  às  tarifas,  tributos,  seguros  e  despesas
administrativas devidamente contratadas, pelo que não pode ser aplicada a relação



contratual estipulada entre as partes.

Sustentou  que  nos  termos  da  Súmula  596,  do  STF,  as  instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratorios estipulados na Lei
de Usura.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o
pedido julgado improcedente.

Contrarrazoando,  f.  108/114,  o  Apelado  requereu  o  desprovimento  do
Recurso, argumentando que a Sentença foi condizente com as provas colacionadas
aos autos e que o Apelante não trouxe elemento capaz de modificá-la.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização da Tabela Price nos
contratos  bancários1,  bem  como a  revisão  das  taxas  de  juros  em  situações
excepcionais,  desde  que  haja  relação  de  consumo  e  que  a  abusividade  esteja
cabalmente demonstrada no caso concreto2.

O instrumento contratual em análise, f. 39/44, firmado em 29 de dezembro
de 2010, previu uma taxa de juros de 2,20% a.m. e de 30,31% a.a, a serem aplicados
no cálculo das parcelas referentes ao valor financiado.

A Contadoria Judicial, examinando o contrato, constatou que a taxa de juros
efetivamente aplicada às parcelas foi superior a 2,20%, divergindo, portanto, dos
termos pactuados, o que impõe sua revisão, como acertadamente decidiu o Juízo e
em consonância com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios3.

1 "Na Tabela Price, o valor de cada prestação é formado por duas parcelas: uma delas é a devolução do principal
ou parte dele, denominada amortização, e a outra parcela são os juros que representam o custo do empréstimo,
ou seja, a remuneração do capital emprestado. Portanto, a Tabela  Price nada mais e do que uma tabua de
fatores por meio dos quais se pode calcular, mediante simples operações matemáticas de multiplicação, o valor
de cada prestação,  assim como a importância  de cada parcela de juros,  amortização e o saldo devedor,  a
qualquer momento, durante a evolução dos pagamentos a serem efetuados. Tal sistema fornece, desse modo,
uma fórmula em que é possível definir o percentual de juros que se deseja pactuar, efetuando pagamentos
mensais,  de  modo  que  não  se  verifica  qualquer  discrepância  entre  os  encargos  contratados  e  o  valor
efetivamente  cobrado. Assim,  a  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  tem se  posicionado  no  sentido  da
admissibilidade da utilização da Tabela Price" (STJ, Agravo em Recurso Especial 169.158/DF, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, publicado DJe 10/05/2013).

2 No julgamento de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), confirmou-se a pacificação da jurisprudência da
Segunda  Seção  deste  Superior  Tribunal  nas  seguintes  questões.  Quanto  aos  juros  remuneratórios:  1)  as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Dec.
n.  22.626/1933),  como  já  dispõe  a  Súm.  n.  596-STF;  2)  a  simples  estipulação  de  juros  remuneratórios
superiores a 12% ao ano não indica abusividade; 3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/2002; 4) é admitida a revisão das taxas de juros
em situações excepcionais,  desde que haja  relação de consumo e que a  abusividade  (capaz de colocar  o
consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada, diante das
peculiaridades  do  caso  concreto.  [...]  (STJ,  REsp  1.061.530-RS,  Rel.  Min.  Nancy Andrighi,  julgado  em
22/10/2008).

3 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
APLICAÇÃO DE TAXA DIFERENTE DA PACTUADA. RECÁLCULO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO
DE  JUROS.  LEGALIDADE.  TARIFA  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  (TAC).  AUSÊNCIA  DE
PACTUAÇÃO.  SEGURO  DE  PROTEÇÃO  FINANCEIRA.  ILEGALIDADE.  RESSARCIMENTO  DE



Quanto à devolução em dobro dos valores pagos a maior pela Apelada, em
que pese o entendimento jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito de
cobrança  amparada  em  cláusula  contratual,  ainda  que  posteriormente  declarada
ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira e deve ocorrer de
forma simples4, no caso dos autos a aplicação de taxa de juros acima do percentual
previsto vai de encontro ao que foi pactuado no instrumento contratual, razão pela
qual a Sentença também não merece reparos nesse ponto.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

DESPESA  DE  PROMOTORA  DE  VENDA.  ILEGALIDADE.  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE. Comprovando-se nos autos, por meio
de  perícia  contábil,  que  a  instituição  financeira  aplicou  taxa  de  juros  remuneratórios  diferentes  da
prevista no contrato, deve ser determinado o recálculo da dívida com a aplicação da taxa efetivamente
pactuada entre as partes. Com relação à capitalização de juros, está assentado tanto na doutrina como na
jurisprudência,  a  sua  possibilidade,  nas  operações  realizadas  pelas  instituições  financeiras  integrantes  do
Sistema Financeiro Nacional a partir da publicação da medida provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e desde que
pactuada. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir  a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (STJ,  AGRG no AGRAVO EM Recurso Especial Nº
87.747. RS, Rel (a). Min (a). Maria ISABEL Gallotti, 22/08/2012). Inexistindo pactuação de cobrança de Tarifa
de  Abertura  de  Crédito  (TAC),  a  qual  não  se  confunde  com a  Tarifa  de  Cadastro,  descabido  o  pleito  de
declaração de ilegalidade de sua cobrança. O Seguro de Proteção Financeira configura enriquecimento ilícito da
instituição financeira, porque não têm causa ou fundamento legal, uma vez que a contraprestação do cliente
bancário é o pagamento mensal das parcelas pelo empréstimo tomado, tornando-se manifestamente abusivo
segundo os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, pois coloca o cliente em desvantagem
desproporcional em relação ao ente financeiro. V.V. É legítima a cláusula que prevê a contratação de seguro de
proteção financeira, desde que não seja imposta (venda casada) e que sua redação seja clara e inequívoca. (Des.
Veiga de Oliveira). A instituição financeira somente poderá cobrar as tarifas previstas na Tabela I da Resolução
CMN 3.919, de 2010, sendo ilegal, portanto, a cobrança de tarifa denominada Ressarcimento de despesas de
Promotora de Venda. Nos contratos bancários celebrados em data anterior à Resolução n. 3.954 - CMN, de
24.2.2011, é lícita a cláusula que prevê a cobrança de Serviços de Terceiros (RCL 14.696/RJ, Minª. Maria Isabel
Gallotti,  26/03/2014). Entretanto, deverá a instituição financeira indicar expressamente quais serviços foram
efetivamente contratados e seus respectivos valores, em observância ao dever de informação e transparência das
relações consumeristas. (TJMG; APCV 1.0145.11.039333-0/002; Rel. Des. Veiga de Oliveira; Julg. 15/09/2015;
DJEMG 09/10/2015)

4 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC)  -  AÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  COM  PEDIDO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  -
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1.
Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores
nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. Precedentes […] (STJ,
AgRg no AREsp 177670/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/02/2014, publicado no DJe
18/02/2014).


