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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0082550-55.2012.815.2001.
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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APELADO: José Firmino Filho.
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EMENTA:  AÇÃO  CONSIGNATÓRIA  C/C  REVISÃO  CONTRATUAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DOS  PEDIDOS.  DECLARAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  DA
COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADO ACIMA DA MÉDIA
DE MERCADO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO QUE FOI
PAGO  EM  EXCESSO.  APELAÇÃO.   COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
CLÁUSULA NÃO IMPUGNADA NA INICIAL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
E  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  DO  INDÉBITO.  MATÉRIAS  DECIDIDAS
FAVORAVELMENTE NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO  CONHECIMENTO  DESTA  FRAÇÃO  DO  RECURSO.
CONHECIMENTO DA FRAÇÃO RESTANTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA  INICIAL. ESPECIFICAÇÃO  DOS  DISPOSITIVOS  CONTRATUAIS
OBJETO  DA  LIDE  E  DO  VALOR  INCONTROVERSO.  EXIGÊNCIA
PREVISTA  NO  ART.  285-B,  DO  CPC/73.  CUMPRIMENTO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. JUROS  REMUNERATÓRIOS  SUPERIORES  A  12%  AO  ANO.
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  POSSIBILIDADE.  LIMITAÇÃO  À  MÉDIA  DE
MERCADO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS JUROS CONTRATADOS SÃO
SUPERIORES  AOS  PRATICADOS  NO  MERCADO.  ABUSIVIDADE
CONFIGURADA.   RESTITUIÇÃO  SIMPLES.  DECORRÊNCIA  LÓGICA  DA
DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  DA  CLÁUSULA  CONTRATUAL.
CABIMENTO  DA  CONDENAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO NEGADO.

1.  Não tem interesse recursal  a  parte  apelante/promovida que alega matéria  que
sequer  foi  arguida  na  Exordial  e  impugna  fundamento  da  Sentença  que  lhe  é
favorável ou se insurge contra condenação inexistente.

2. Nas ações de revisão de contratos bancários, não é inepta a petição inicial que
especifica  o  valor  incontroverso  do  débito  em litígio  e  discrimina  as  cláusulas
objeto da pretensão revisional. 

3. As instituições financeiras não se limitam à taxa de juros de 12% a.a., de modo
que a mera estipulação acima desse percentual não significa, por si só, vantagem
abusiva em detrimento do consumidor, sendo imperiosa a comprovação de que a
cobrança dos juros seja superior à média praticada no mercado.

4. A declaração de nulidade de cláusula contratual, caso resulte em redução do valor
da parcela contratual, ensejará a restituição do que foi pago em excesso mesmo não
havendo requerimento nesse sentido, porquanto trata-se de consequência imediata
do acolhimento do pedido expressamente formulado.



VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente
APELAÇÃO N.º  0082550-55.2012.815.2001,  em que figuram como Apelante  o
Banco Santander S/A e como Apelado José Firmino Filho.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  parcialmente  da
Apelação, rejeitando a preliminar de Inépcia da Inicial, no mérito, negando-lhe
provimento.

VOTO.

O  Banco Santander S/A  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 79/82, nos autos da Ação de
Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual ajuizada em seu desfavor por
José Firmino Filho,  que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a
ilegalidade  da  cobrança  de  juros  remuneratórios  superiores  à  taxa  de  mercado
aplicada na época da celebração do contrato de financiamento de veículo revisado,
25,92% ao  ano,  condená-lo  a  restituir,  de  forma  simples,  os  valores  pagos  em
excesso, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento
indevido, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e, em razão da
sucumbência recíproca, condenar as partes ao adimplemento das custas processuais e
dos  honorários  advocatícios,  arbitrados  em  10%  sobre  o  valor  da  causa,  na
proporção de 30% para o Réu e 70% para o Autor, observada a condição suspensiva
da exigibilidade em favor deste, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas Razões, f. 83/89, arguiu a preliminar de inépcia da Inicial pela falta
de indicação do valor incontroverso e das cláusulas consideradas abusivas. 

No  mérito,  alegou  a  possibilidade  de  fixação  de  juros  remuneratórios
superiores a 12% ao ano, a autorização legal para a cobrança da capitalização dos
juros devidamente pactuada, a legalidade da comissão de permanência e a falta da
comprovação da má-fé para caracterizar a necessidade de devolução em dobro do
indébito, requerendo, ao final, o provimento do Apelo para que, no caso de rejeição
da preliminar, seja julgado improcedente o pedido.

Intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, f. 99/109, pugnando pela
manutenção do Decisum, ao argumento de que os juros remuneratórios não podem
ser fixados ilimitadamente.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelante não possui interesse recursal com relação à alegação referente à
comissão  de  permanência  cuja  previsão  no contrato  de  financiamento  sequer  foi
questionada  na  Petição  Inicial,  bem como no  tocante  às  argumentações  sobre  a
capitalização dos juros e a restituição em dobro do indébito,  porquanto já foram
examinadas na Sentença de forma favorável, pelo que não conheço dessa fração do
Recurso.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  da  fração  restante,  conheço
parcialmente da Apelação.



O art.  285-B,  do CPC/73,  vigente na  época do ajuizamento  da presente
Demanda, dispunha sobre a necessidade de a Inicial da Ação Revisional discriminar
as cláusulas que se pretende impugnar e o valor incontroverso das parcelas mensais
pactuadas1.

O  Apelado,  ao  ajuizar  a  Ação,  cumpriu  a  referida  disposição  legal,
especificando na Exordial que o seu objetivo é consignar as parcelas do contrato de
financiamento  de f.  24/27 sem a  incidência  das  taxas  de  juros  remuneratórios  e
moratórios pactuadas e da cobrança da capitalização dos juros, indicando o valor das
parcelas mensais que entende incontroverso, R$ 208,24 (duzentos e oito reais e vinte
e quatro centavos), motivo pelo qual rejeito a preliminar de inépcia da Inicial.

Passo ao mérito.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras
não se limitam à taxa de juros de 12% ao ano, de modo que a mera estipulação
acima desse percentual não significa, por si só, vantagem abusiva em detrimento do
consumidor, sendo imperiosa a prova da cobrança de juros acima da média praticada
no mercado2.

A taxa de juros remuneratórios estabelecida na avença, 31,79% ao ano,  foi
fixada em percentual bem superior à taxa média de mercado calculada pelo BACEN
no período da contratação (novembro de 2011), que era de 25,92%3, constituindo
vantagem abusiva em detrimento do consumidor4,  sendo cabível  a  condenação à
restituição simples do que foi pago a maior independente de pedido expresso nesse
sentido, haja vista ser a devolução do indébito decorrência lógica da declaração de
1 Art.  285-B.  Nos  litígios  que  tenham  por  objeto  obrigações  decorrentes  de  empréstimo,
financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.
 
2 PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATOS  DE  FINANCIAMENTO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  INEXISTÊNCIA.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE LIMITAÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO  DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXPRESSA PREVISÃO NOS CONTRATOS.
COBRANÇA.  LEGITIMIDADE.  1.  Se  as  questões  trazidas  à  discussão  foram  dirimidas,  pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada
violação aos arts. 131, 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil. 2. Nos contratos bancários não se
aplica  a  limitação  da  taxa  de  juros  remuneratórios  em  12%  ao  ano,  não  se  podendo  aferir  a
exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a
demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. […]. (AgRg no
AREsp 775.561/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
01/12/2015, DJe 07/12/2015)

3 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?
m  ethod=prepararTelaLocalizarSeries. O caminho a ser percorrido no site é o seguinte: Indicadores
de Crédito → Taxas de Juros → Taxas de Juros com recursos Livres → Taxa média de juros –
Pessoas físicas - Aquisição de veículos.

4 AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE C/C COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS  E  CRÉDITOS.  OFENSA  AO  ARTIGO  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA  211  DO  STJ.  REEXAME  DE  PROVA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO
STJ. […]. 4. Nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos
casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado, o que ocorreu na hipótese.
[…].  (AgInt  no  AREsp  920.447/MG,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries


nulidade da cláusula contratual5,  evitando,  dessa forma,  violação ao princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa, positivado nos arts. 876 e 884, do Código
Civil6.

Posto isso, conhecida parcialmente a Apelação, rejeitada a preliminar
de inépcia da Inicial, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 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

5 DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PARCELAS
ATRELADAS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR O
CRITÉRIO  DE  INDEXAÇÃO  PELO  INPC.  NECESSIDADE  E  UTILIDADE.  INTERESSE
PROCESSUAL.  CONFIGURAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO
EXPRESSO.  CONSEQUÊNCIA  LÓGICA  DA  REVISÃO  OPERADA.  SENTENÇA  ULTRA
PETITA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO.  DEZ  ANOS.  AUSÊNCIA  DE
REGRA ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO.  CRITÉRIOS.  FIXAÇÃO  EQUITATIVA.  UTILIZAÇÃO  DO  VALOR  DA
CAUSA. POSSIBILIDADE. 1. Em linhas gerais pode-se afirmar que o interesse processual, ou de
agir para alguns,  exsurge da convergência da necessidade da tutela jurisdicional para vencer uma
pretensão resistida, aliada à utilidade e adequação do provimento respectivo. Formulados, pela via
adequada,  pedidos  que  veiculam  pretensões  somente  passíveis  de  concretização  pela  via  da
intervenção jurisdicional, não há que se falar em ausência de pretensão resistida, ficando configurado
o interesse necessário à  propositura da ação.  2.  Embora  não  conste  do rol  de  pedidos iniciais  a
restituição do indébito, ainda que de forma simples,  como decretado pela sentença, certo é que a
revisão da cláusula da composição das parcelas, caso resulte em valor menor que o que foi pago,
obviamente consubstanciará crédito em favor da adquirente, a ser imputado no saldo remanescente.
Vale dizer,  a repetição do indébito decorre logicamente do acolhimento do pedido de revisão da
cláusula da composição e indexação da parcela, não se podendo afirmar, nesse caso específico, que
houve  indevida  laboração  de  ofício  do  juízo  (artigos  128  e  460  do  CPC),  mas  apenas  o
reconhecimento  da  conseqüência  imediata  do  acolhimento  de  um pedido  que  foi  expressamente
formulado. […]. (TJMG - AC 10672100298336001 MG - Orgão Julgador Câmaras Cíveis Isoladas /
16ª CÂMARA CÍVEL – Publicação 01/03/2013 – Julgamento 20 de Fevereiro de 2013 – Relator
Otávio Portes)

6Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que
incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.


