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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000179-03.2016.815.0511.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pirpirituba.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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ADVOGADOS: Rafael Sganzerla Durand (OAB/PB 211.648-A).
APELADO: Ivan Machado.
ADVOGADA: Gleysianne Kelly Souza Luna (OAB/PB 15.844).

EMENTA:  AÇÃO  REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS  CONSIGNADOS.
ALEGAÇÃO  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS  SUPERIORES  À  MÉDIA
EMPREGADA  PELO  MERCADO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
DECLARAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  DA  COBRANÇA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS  COM  RELAÇÃO  A  UM  DOS  CONTRATOS.
CONDENAÇÃO  À  RESTITUIÇÃO  SIMPLES  DO  QUE  FOI  PAGO  EM
EXCESSO. APELAÇÃO  DO  BANCO  PROMOVIDO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  DEMONSTRAÇÃO  DE
QUE  OS  JUROS  CONTRATADOS  SÃO  BEM  SUPERIORES  AOS
PRATICADOS  NO  MERCADO.  ABUSIVIDADE  CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

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 comprovação de que a
cobrança dos juros seja consideravelmente superior à média praticada no mercado.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO N.º 0000179-03.2016.815.0511., em que figura como Apelante Banco
do Brasil S/A e como Apelado Ivan Machado.

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  da  Apelação,
negando-lhe provimento.

VOTO.

O Banco Itaucard S/A interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Pirpirituba,  f.  69/72,  nos  autos  da  Ação
Revisional ajuizada em seu desfavor por  Ivan Machado,  que julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios
superiores à taxa de mercado da época da formalização do empréstimo consignado
de  nº  858743066,  2,135% ao  mês,  condenar  o  Promovido  a  restituir,  de  forma
simples, os valores pagos em excesso mediante compensação no saldo devedor ou
devolução dos valores, indeferir o pleito revisional do empréstimo consignado de nº
816170245 e, em razão da sucumbência recíproca, condenar as partes a pagar, em



igual proporção, as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em
R$ 1.000,00 (mil reais), observada a condição suspensiva de exigibilidade em favor
do Promovente, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas Razões, f. 74/86, alegou a validade dos contratos celebrados com o
Apelado,  a  ausência  de  vício  de  consentimento,  a  necessidade  da  obediência  ao
princípio  da  autonomia  da  vontade  e  a  possibilidade  de  fixação  de  juros
remuneratórios  superiores  a  12% ao ano,  requerendo,  ao  final,  o  provimento  do
Apelo para que, reformada a Sentença, seja julgado improcedente o pedido.

Intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, f. 120/125, sustentando a
abusividade dos juros remuneratórios cobrados bem acima da média aplicada pelo
mercado, pugnando pela manutenção do Decisum.

A Procuradoria  de  Justiça  opinou pela  regularização da  representação do
Recorrente, f. 130/133, no que foi atendida às f. 135/138.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras
não se limitam à taxa de juros de 12% ao ano (1% ao mês), 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  em
percentual superior à média praticada no mercado1.

A taxa de juros remuneratórios estabelecido no empréstimo consignado de nº

1 AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. 1. PROVA PERICIAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULAS N. 282
E 356 DO STJ. 2. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso
especial se, mesmo opostos embargos de declaração, não ocorreu o prequestionamento dos preceitos
legais ditos violados. Incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Os juros remuneratórios
devem ser  limitados à taxa média de mercado somente quando cabalmente comprovada, no caso
concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da
espécie.  […].  (AgInt  no  AREsp  1043417/PR,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

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)



858743066 de f. 18, 3,48% ao mês, foi fixada em percentual bem superior à taxa
média de mercado calculada pelo BACEN no período da contratação (outubro de
2015), que era de 2,13%, f. 19, constituindo vantagem abusiva em detrimento do
consumidor,  motivo pelo qual  é  cabível  a  restituição simples  do que  foi  pago a
maior.

Posto isso, conhecida a Apelação, 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


