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APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO.  PACTA SUNT SERVANDA.  CARÁTER 
NÃO ABSOLUTO.  DIREITO DO CONSUMIDOR.  PROVA 
PERICIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO. 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS. TAXA  ANUAL 
IGUAL AO  DUODÉCUPLO DA MENSAL.  ILEGALIDADE 
DOS JUROS COMPOSTOS.  DEVOLUÇÃO SIMPLES. MÁ-
FÉ DO BANCO NÃO CARACTERIZADA. COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA.  NÃO  PREVISÃO  CONTRATUAL. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 557,  §  1º-A, 
CPC.  REFORMA DO  DECISUM.  PROVIMENTO PARCIAL 
DO RECURSO APELATÓRIO.

- 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.

- O STJ, seguindo o rito dos recursos repetitivos (art. 543 – C, 
CPC), firmado pela 2ª Seção, sedimentou que “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”.  In casu,  verifica-se que a 
taxa anual (15,36 %) é igual ao duodécuplo da mensal (1,28 %), 
motivo pelo qual se deve considerar ilegal a capitalização dos 
juros em questão.

- A restituição de pagamentos excessivos deve ser simples e 
não  em  dobro,  quando  não  há  nos  autos  prova  de  que  a 
instituição  financeira  tenha  agido  com  dolo  ou  má-fé  na 
cobrança.



- Consoante entendimento do artigo 557, § 1º-A, do CPC, “Se a 
decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula 
ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar 
provimento ao recurso”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Fabricolor  do  Brasil 
Produtos Serigráficos Ltda. contra  sentença proferida pelo  MM.  Juízo da 1ª  Vara 
Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da ação revisional de contrato 
de  financiamento  com  pedido  de  tutela  antecipada  promovida  pela  apelante  em 
desfavor  da  entidade  financeira  recorrida,  julgou  improcedente  o  pleito  inicial, 
condenando, ademais, a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no 
importe de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o benefício da justiça gratuita.

Inconformada,  a  promovente  litigante  interpôs  seu  recurso 
apelatório,  pugnando pela reforma do  decisum a quo,  ao argumentar,  em suma: o 
cerceamento  do  seu  direito  de  defesa,  ante  o  indeferimento  de  prova  pericial;  a 
inexistência  da  livre  pactuação,  configurando  verdadeiro  contrato  de  adesão;  a 
ilegalidade da capitalização dos juros e da comissão de permanência cumulada com 
outros  encargos;  bem  como  a  repetição  em  dobro  dos  valores  cobrados 
indevidamente.

Intimado,  o  banco  apelado  não  apresentou  contrarrazões, 
conforme certidão de fl. 141v.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

Colhe-se dos autos que a parte promovente ajuizou a demanda 
sob  exame  objetivando  a  revisão  de  contrato  de  financiamento  realizado  junto  à 
instituição financeira apelada, bem como a devolução em dobro dos valores pagos 
indevidamente.

Oportuno ressaltar,  primeiramente,  a possibilidade de revisão 
do contrato, a fim verificar se os valores cobrados são legais, porquanto o pleito está 
embasado em dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que possibilitam 
anulação de cláusulas contratuais abusivas.

Nessa ordem, se as cláusulas contratuais não se coadunam com 



o  CDC,  poderão  ser  anuladas,  a  depender  da  comprovação  dos  argumentos, 
inclusive quanto ao prévio conhecimento do conteúdo, sendo esta uma das hipóteses 
em que se admite anulação de cláusulas do contrato.

Nesse contexto,  pois,  é sabido que o contrato faz lei  entre as 
partes,  vez  que  legalmente  pactuado.  Contudo,  mesmo  aderindo  ao  contrato 
bancário, não há qualquer empecilho para a parte consumidora rever suas cláusulas, 
mormente quando se trata de contrato de adesão, em que as disposições negociais 
são criadas unilateralmente. Nesse sentido, já se decidiu:

“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.1” 

Após conciso relato sobre a possibilidade da revisão contratual, 
convém  registrar  que  deve  ser  rejeitado  o  pedido  preliminar  de  cerceamento  de 
defesa fundado no indeferimento de prova pericial.

Com efeito não há que se falar em cerceamento de defesa no 
caso  dos  autos,  até  porque,  após  intimação,  a  parte  autora  confirmou  que  não 
pretendia produzir provas, requerendo, outrossim, o julgamento da lide (fl. 112).

Assim, não acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, o ponto crucial da discussão recursal gira em torno 
da  legalidade  ou  não  da  capitalização  de  juros  (anatocismo),  como  também  da 
comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Com relação à capitalização de juros,  é  de se destacar que  o 
Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  entendido  que  nas  operações  realizadas  pelas 
instituições financeiras esta é permitida na periodicidade mensal quando pactuada, 
desde  que  celebradas  a  partir  da  publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17 
(31.3.00), consoante se denota nos seguintes precedentes:

“Nos  contratos  bancários  firmados  posteriormente  à  entrada  em 
vigor  da MP n.  1.963-17/2000,  reeditada  sob o n.  2.170-36/2001,  é 
lícita a capitalização mensal  dos  juros,  desde que expressamente 
prevista no ajuste.2”

“A  capitalização  dos  juros  em  periodicidade  mensal  é  admitida 
para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 
1.963-17/2000), desde que pactuada.3” 

1 TJMS - AC 2010.012828-2 – Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva  - Publicação: 19/05/2010.
2 STJ - AgRg no REsp 1003911 / RS - Rel. Min. João Otávio de Noronha – Julgamento: 04/02/2010.
3 STJ - AgRg no REsp 549750 / RS – Rel.  Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP) – Julgamento: 

17/12/2009.



In casu,  depreende-se que as partes celebraram o contrato em 
dezembro de 2009, isto é, anos após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17, de 
forma  que  o  presente  pacto  se  enquadra  perfeitamente  na  disciplina  dos  juros 
capitalizados.

No item 3.10 “Taxa de juros remuneratórios”,  do contrato de 
financiamento  (fls.  48/51),  verifica-se  que a  taxa de  juros  anual  foi  contratada no 
patamar dos 15,36 % a.a. (quinze vírgula trinta e seis por cento ao ano), e a taxa de 
juros mensal, no percentual de 1,28% (um vírgula vinte e oito por cento).

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor exige que as 
cláusulas contratuais estejam expressas de forma clara e ostensiva, isto é, plenamente 
compreensíveis. No caso concreto, a exposição numérica entre as taxas são dotadas 
de clareza e precisão para aferir a impossibilidade da capitalização dos juros, sendo a 
taxa anual igual ao duodécuplo da mensal.

Neste particular, o STJ, seguindo o rito dos recursos repetitivos 
(art. 543 – C, CPC), firmado pela 2ª Seção, sedimentou que “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”.

Senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO. 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXAS  MENSAL  E  ANUAL 
EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS.  LEGALIDADE.  1.  No 
julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o rito dos 
recursos  repetitivos,  foram  firmadas,  pela  2ª  Seção,  as  seguintes 
teses  para  os  efeitos  do  art.  543-C  do  CPC:  -  "É  permitida  a 
capitalização  de  juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em 
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde 
que  expressamente  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".  2.  Hipótese  em  que 
foram expressamente pactuadas as taxas de juros mensal e anual, 
cuja observância, não havendo prova de abusividade, é de rigor. 3. 
Agravo regimental provido.2  

Todavia, não é essa a situação dos autos, pois, como visto, a taxa 
anual é igual ao duodécuplo da mensal, motivo pelo qual entendo pela ilegalidade 

2 STJ; AgRg-Ag-REsp 94.486; Proc. 2011/0297351-9; SC; Quarta Turma; Relª Min. Isabel Gallotti; Julg. 16/08/2012; DJE 22/08/2012.



da incidência de capitalização dos juros nos termos em que foi pactuada, devendo ser 
reformada a sentença neste ponto.

Outrossim, esclareço que a devolução deverá ocorrer de forma 
simples,  uma  vez  que  a  capitalização  dos  juros  somente  teve  sua  ilegalidade 
reconhecida neste momento, não restando caracterizado, assim, a má-fé do banco 
recorrente.

No tocante à comissão de permanência, oportuno destacar que 
a matéria já se encontra pacificada no STJ, o qual entende que a sua incidência é 
possível  nos  contratos  bancários,  desde  que,  no  entanto,  esteja  expressamente 
pactuada na avença e seja cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com 
outros encargos moratórios. 

Na  hipótese  dos  autos,  tal  cobrança  sequer  foi  acordada  no 
contrato em questão, deste modo, não há que se falar em qualquer restituição a esse 
título.

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no artigo 
557, § 1º-A, do CPC, e na Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dou provimento parcial 
ao  recurso  apelatório  interposto,  para reconhecer  a  cobrança  ilegal,  in  casu,  da 
capitalização  de  juros,  devendo,  assim,  serem  restituídos,  de  forma  simples, 
acrescidos  de correção monetária,  pelo  INPC,  a  partir  do  pagamento  indevido,  e 
juros de mora fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante  da  sucumbência  recíproca,  fixo  os  honorários 
advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a serem compensados, nos 
termos previstos no art. 21, caput, do CPC. Da mesma forma, compensam-se as custas 
processuais,  com a ressalva do benefício  da justiça  gratuita em proveito da parte 
autora. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


