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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA DOS  PEDIDOS.  ALEGADA PRÁTICA
DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA.
TAXA DENTRO  DA MÉDIA DIVULGADA PELO  BACEN
PARA  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  DESTINADO  A
PESSOA FÍSICA. DESPROVIMENTO DO APELO.

Os juros cobrados pelas instituições financeiras não sofrem
as limitações da Lei de Usura.

“As disposições do Decreto  22.626/33 não se  aplicam às
taxas  de  juros  e  aos  outros  encargos  cobrados  nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional.”  Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal. 

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano,  por  si  só,  não  indica  abusividade.”  Súmula  382  do
Superior Tribunal de Justiça. 

É  entendimento  firmado pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça
que nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-
17/2000,  de  31/3/2000,  é  possível  a  incidência  de
capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a
um  ano,  desde  que  expressamente  pactuada,  e  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.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33
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RELATÓRIO

Israel Batista de Araújo interpôs Apelação, contra a Sentença (fls. 75/78)

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Lucena, nos autos da Ação Revisional

de Contrato c/c Repetição de Indébito, por ele intentada em face do Banco Itaucard S/A,

que  julgou  improcedente  o  pedido,  condenando  o  Autor  ao  pagamento  das  custas

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando

suspensa  a  exigibilidade  (art.  12  da  Lei  1.060/1950),  ao  fundamento  de  que  a

capitalização dos juros existente no contrato firmado entre as partes foi  regularmente

contratada, assim como estão previstas no contrato e foram pactuadas outras cláusulas

impugnadas pelo Promovente.

Em suas razões (fls. 82/88), em síntese, alegou a existência na avença de

cláusulas,  sendo elas  (i) a  que estabelece juros  superiores  a  1% ao mês,  (ii)  a  que

autoriza a capitalização mensal dos juros, (iii) a da taxa efetiva anual, (iv) e a que prevê a

cumulação da cobrança de comissão de permanência com os juros moratórios e com a

multa contratual, razão pela qual pleiteia a repetição do indébito na forma dobrada.

Pugnou  pelo  provimento  do  Apelo,  para  que  seja  reformado  o  Aresto  e

julgados totalmente procedentes os pleitos exordiais.

Contrarrazões (fls. 92/98). 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

No  que  tange  à  alegação  de  ilegalidade  da  cumulação  da  cobrança  de

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa contratual, carece ao
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Autor interesse recursal, posto que no contrato (fl. 15) não está prevista a comissão de

permanência.

No dia 14 de fevereiro de 2012, o Demandante celebrou um financiamento

com o Promovido, visando adquirir o automóvel FORD KA, ano 2007, placa MOL 7387-

PB, no valor de R$ 19.022,55, sendo R$ 5.500,00 de entrada, financiando o restante (R$

13.522,28)  com juros mensal  de 1,94% e anual  25,93% e Custo Efetivo Total  –  CET

37,09%.

No que se refere à alegação de que os juros remuneratórios cobrados no

contrato são abusivos, insta salientar que as instituições financeiras não estão sujeitas ao

limite  de 12% ao ano,  convindo lembrar  o  enunciado de Súmula n. 596 do Supremo

Tribunal  Federal,  que  consigna  não  se  aplicarem  as  disposições  do  Decreto  n.

22.626/1933 às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas

por instituições públicas ou privadas, integrantes do sistema financeiro nacional.

A propósito,  “a  estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao

ano, por  si só, não indica abusividade”, segundo preconiza a  Súmula 382 do Superior

Tribunal de Justiça.

Registre-se, ainda, que a nova ordem normativa, introduzida pela Emenda

Constitucional n. 40/2003, suprimiu o §3º do artigo 192 da Constituição Federal/1988, não

havendo mais previsão do teto constitucional, sendo permitida, portanto, a livre pactuação

dos juros, desde que respeitadas as regras do mercado financeiro nacional, ditadas pelo

Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim,  deve  ser  utilizada  como  parâmetro  de  limitação  dos  juros

remuneratórios a taxa média praticada pelo mercado.

Em consulta ao “site” do Banco Central1, verifica-se que a taxa de juros para

1.  http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-
porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a
%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
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http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10655792/artigo-192-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10655240/par%C3%A1grafo-3-artigo-192-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98612/emenda-constitucional-40-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33
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financiamento de veículos por pessoa física entre 14/02/20122 e 22/02/2012, tem variação

de 0,99% a 4,09% a.m. e 12,52% e 61,82% a.a, não se revelando, portanto, abusiva a

taxa exigida pelo Promovido, que à época cobrava 2,11% a.m e 28,44% a.a., segundo

dados extraídos do referido sítio eletrônico.

Em relação à suposta prática de anatocismo, cabe lembrar que o Superior

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, inclusive no julgamento do REsp 973827,

submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C  do CPC), de que é permitida a

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após

31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor

como Medida Provisória 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No referido julgamento também restou decidido 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”.

Isso significa que os bancos sequer precisam incluir nos contratos cláusula

com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva

contratada, bastando explicitar com clareza os índices  que estão sendo cobrados.

Confira-se, a propósito, o teor do julgado:

CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO
DE  JUROS.  JUROS  COMPOSTOS. DECRETO22.626/1933
MEDIDA  PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros  vedada  pelo  Decreto 22.626/1933  (Lei  de  Usura)  em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-
36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto
a  circunstância  de  os  juros  devidos  e  já  vencidos  serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são  incorporados  ao capital  e  sobre  eles  passam a incidir  novos
juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática

2. data em que foi celebrado o contrato em questão 
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início  do  cumprimento  do  contrato.  A  mera  circunstância  de
estar pactuada  taxa  efetiva  e  taxa  nominal  de  juros  não  implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros  pelo  método  composto ,  o  que  não  é  proibido  pelo
Decreto22.626/1933. 3. 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" . 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência
não  pode  ser cumulada  com  quaisquer  outros  encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre
da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas.  6.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  nessa
extensão,  provido.  (REsp 973827 /  RS -  RECURSO ESPECIAL -
2007/0179072-3  /  Relator  (a)  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO  /
Relator (a) p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI / Órgão
Julgador S2 -SEGUNDA SEÇÃO / Data do Julgamento 08/08/2012 /
Data da Publicação/Fonte DJe 24/09/2012).

Por fim, analisando o contrato que se discute, verifica-se que a taxa de juros

anual  prevista  é  superior  ao  duodécuplo  da  taxa  de  juros  mensal,  sendo  permitida,

portanto, eventual capitalização mensal dos juros.

Cumpre  lembrar,  por  oportuno,  o  entendimento  assente  deste  Órgão

fracionário:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. LEGALIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  A  capitalização  mensal  de  juros  é
permitida nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17,
de 30 de março de 2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde
que  expressamente  pactuada.  A  informação  constante,  no
instrumento contratual, de que a taxa de juros remuneratórios anual
é  superior  ao  duodécuplo  da  taxa  de  juros  mensal,  autoriza  a
manutenção da capitalização de juros. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº  00074756720138152003,  -  Não possui  -,  Relator
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/27996164/artigo-543c-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104102/lei-de-usura-decreto-22626-33
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DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 27-04-2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
EXPRESSA  CONVENÇÃO  ENTRE  AS  PARTES.  VARIAÇÃO
ENTRE AS TAXAS MENSAL E ANUAL. TAXA DE JUROS ABAIXO
DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  APELO.  A capitalização  mensal  de
juros é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP nº
1.963-17,  de  30  de  março  de  2000,  reeditada  sob  o  nº  2.170-
36/2001, desde que expressamente pactuada. No caso dos autos,
diante da existência da variação entre as taxas mensal e anual, resta
verificada a pactuação. A utilização do denominado Sistema Francês
de Amortização é admitida, desde que previamente contratada. Os
juros  remuneratórios  devem  observar  a  taxa  média  de  mercado
fixada  pelo  Bacen  para  o  período  da  contratação,  conforme
entendimento sedimentado pelo STJ. No caso, os juros contratados
não encontram-se acima da taxa média de mercado, devendo ser
mantida a sentença. Mostra-se válida a comissão de permanência,
desde que pactuada. Entretanto, não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:
a)  juros  remuneratórios  à  taxa  média  de  mercado,  não  podendo
ultrapassar o percentual contratado para o período da normalidade;
b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano e c) multa contratual
limitada  a  2% do  valor  da  prestação.  Paradigma  do  STJ.  RESP
1.058.114-RS.  Inviabilidade  da  cumulação  da  comissão  de
permanência  com  correção  monetária,  juros  remuneratórios  e
demais  encargos  moratórios  (Súmula  nº  472  do  STJ)   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00030742520138152003,  -
Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 05-05-
2016).

Em  razão  do  exposto,  conhecida  a  Apelação,  nego-lhe  provimento,

mantendo a Sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

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

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Des. José Ricardo Porto
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 07 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR

J/15

Des. José Ricardo Porto


