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- 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.

- Considera-se abusiva a taxa de juros que exorbita
a  taxa  média  praticada  pelo  mercado  no  mês  de
celebração do ajuste.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação  Cível interposta por Milane  Virgínia

Seabra Bichara, irresignada com a Sentença proferida pela Juíza de Direito da

4ª Vara Regional de Mangabeira que julgou improcedente o pedido formulado

na Ação Revisional de Contrato proposta em face do Banco BV Financeira S/A.



Apelação Cível nº 0000262-73.2014.815.2003

Nas razões da Apelação de fls. 104/112, a Promovente reiterou

a  ilegalidade  da  cobrança  da  capitalização  de  juros  no  contrato  de

financiamento bancário; a abusividade da taxa de juros remuneratórios; bem

como o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Ao  final,  alegou  a  incidência  de  comissão  de  permanência  com  outros

encargos.

Contrarrazões apresentadas às fls.117/129.

  

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso Apelatório (fls. 134/139).

É o relatório. 

DECIDO

A  irresignação  recursal  cinge-se  à  suposta  ilegalidade  na

prática da capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios abusiva e na

incidência de comissão de permanência com outros encargos.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

Quanto  a  forma  correta  de  demonstrar  a  pactuação  da

capitalização dos juros em contratos bancários, consolido posição de que a sua

contratação pode ser verificada pela redação das cláusulas gerais ou quando a

multiplicação da taxa de juros mensal pelos doze meses do ano é menor que a

taxa anual prevista no contrato.

Esse  entendimento,  para  a  verificação  da  contratação  da

capitalização dos juros, encontra suporte na decisão do Superior Tribunal de
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Justiça no REsp 973827 / RS (art. 543-C, do CPC - julgado em 25/04/2012),

firmando as seguintes teses quanto a capitalização dos juros: 

Para  os  efeitos  do  artigo  543,  C,  do  CPC,  foram
fixadas as seguintes teses:

1)  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  nº  1.963-17/2000,  em  vigor  como
MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada;

2)  A  pactuação  mensal  dos  juros  deve  vir
estabelecida 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.

Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de contratos de

empréstimo/financiamento bancário, a verificação da legalidade de composição

das parcelas  pode se  dar  através da expressa previsão da contratação da

capitalização  (em  qualquer periodicidade)  ou  pela  demonstração  clara  de

aplicação de juros compostos, que se dá pela conferência da taxa de juros

anual superior a doze vezes a taxa mensal.

Desse modo, a informação constante no contrato de que a taxa

de juros anual é de 30,60%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal

nele estipulada, de 2,25%, autoriza a manutenção da forma de composição das

parcelas contratadas (fl. 11).

Nesse sentido, é a atual jurisprudência do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO
BANCÁRIO.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  REVISÃO
NO  STJ.  IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  JUROS COMPOSTOS.  1.  O  recurso  especial
não  é  a  sede própria  para  a  discussão  de matéria  de
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índole  constitucional,  sob  pena  de  usurpação  da
competência exclusiva do STF.  2. "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" (2ª Seção,
REsp  973.827/RS,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  Maria
Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). 3. Agravo regimental
a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 349.807/MS,
Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013)

Destarte,  no  caso  dos  autos,  é  admitida  a  incidência  da

capitalização  mensal  dos  juros,  devendo  ser  mantida  a  Sentença  que

considerou a sua legalidade.

DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Conforme  entendimento  de  tribunais  superiores, é lícita a

cobrança de taxas de juros superiores a 12% ao ano, desde que não

caracterizada a abusividade, de forma a colocar o consumidor em

desvantagem exagerada. 

Analisando o contrato (fl. 11), constata-se que a taxa pactuada

inicialmente foi de 2,25% a.m.  e  30,60%  a.a., de modo que se  mostra

exorbitante em relação à taxa média de mercado para a concessão de crédito a

pessoa física, praticada no mês da celebração do contrato (11/06/2011), que foi

de 23,61% a.a., conforme tabela divulgada pelo Banco Central. 

Desse modo, deve ser reformada a Sentença nesse particular,

a  fim  de  se  reduzir  a  taxa  de  juros  para  a  média  praticada  no  mês  de

celebração do ajuste, a saber, 23,61% a.a., devendo ser devolvido os valores

cobrados indevidamente na modalidade simples.

4



Apelação Cível nº 0000262-73.2014.815.2003

Por fim, quanto a incidência de comissão de permanência com

outros encargos, tenho que se trata de inovação recursal, posto que não foi

objeto  da  petição  inicial  nem  da  emenda  de  fls.  22/23,  não  devendo  ser

conhecida.

Diante  do  exposto,  nos  termos  do  art.  932  do  NCPC,

PROVEJO  PARCIALMENTE  o  Apelo,  para  reduzir  a  taxa  de  juros  para  a

média  praticada  no  mês  de  celebração  do  ajuste,  a  saber,  23,61%  a.a.,

devendo  os  valores  cobrados  indevidamente  serem  devolvidos  na  forma

simples. No mais,  NÃO CONHEÇO a alegação de incidência de comissão de

permanência com outros encargos, julgando-a prejudicada.  

Por último, diante da sucumbência recíproca, condeno, ainda,

ambas  as  partes,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários

sucumbenciais,  ficando,  em  relação  a  estes,  cada  litigante  obrigado  ao

pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) ao causídico da parte contrária, nos

termos do novo Código de Processo Civil. 

Suspendo a exigibilidade em face da parte autora, por litigar ao

abrigo da assistência judiciária gratuita e mantenho a Sentença nos demais

termos.

Publique-se.

Intime-se.

João Pessoa,     de junho de 2016.

Juiz convocado Aluízio Bezerra Filho
Relator
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