
PODERPODER  JUDICIÁRIOJUDICIÁRIO
TRIBUNALTRIBUNAL  DEDE  JUSTIÇAJUSTIÇA  DADA  PARAÍBAPARAÍBA

GAB.GAB.  DESEMBARGADORDESEMBARGADOR  LEANDROLEANDRO  DOSDOS  SANTOSSANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0062415-16.2012.815.2003
RELATOR : Juiz convocado ALUIZIO BEZERRA FILHO
APELANTE : Alécio Alves dos Santos
ADVOGADO : Hilton Hril Martins Maia
APELADO : Banco Bv Financeira S/A
ADVOGADO : Sérgio Schulze
ORIGEM : Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira
JUIZ (A) : Gabriela de Britto Lyra L. Nóbrega

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
EXPRESSA CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES.
VARIAÇÃO ENTRE AS TAXAS MENSAL E ANUAL.
TAXA DE  JUROS  ACIMA DA TAXA MÉDIA DE
MERCADO.  ADEQUAÇÃO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  INOVAÇÃO  RECURSAL.
PROVIMENTO PARCIAL 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. 

 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.

 Analisando a inicial formulada, verifica-se que
a parte Autora não postulou, naquela peça, a revisão
da comissão de permanência, nem muito menos foi
objeto  de  discussão  na  sentença  recorrida,
configurando-se inovação recursal.
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Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Alécio Alves dos

Santos, irresignado com a Sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara

Regional de Mangabeira que julgou improcedente o pedido formulado na Ação

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

Nas razões da Apelação, o Promovido reiterou a possibilidade

da revisão do contrato para declarar a ilegalidade da cobrança da capitalização

mensal de juros,  dos juros  remuneratórios  e da  comissão de permanência,

assim como a possibilidade da repetição do indébito na forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas às fls.134/149.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial

do Recurso Apelatório (fls.156/159).

É o relatório. 

DECIDO

Da  Sentença  que  julgou  totalmente  improcedente  o  pedido

inicial, Apela o Demandado.

Capitalização de Juros

No que se refere à utilização da tabela PRICE, conclui-se que

nenhuma  irregularidade existe na sua utilização. Isto porque referido sistema

foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já,

de um valor fixo para todas as prestações do contrato, de modo que não seja

surpreendido com critérios diversos de amortização, onde a parcela inicial é

uma  e,  no  decorrer  do  contrato,  é  reajustada  periodicamente.  No  sistema

francês (Tabela Price), portanto, o valor da primeira parcela é mantido até a

última.  Trata-se  de  um  método  que  favorece  uma  melhor  perspectiva  ao

contratante. 
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Neste esteio, ressalta-se que a utilização da tabela PRICE, por

si só, não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros

no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas

tenham o mesmo valor.

Por outro lado, quanto aos juros capitalizados, o entendimento

recente do STJ é no sentido de que há a possibilidade de capitalização em

periodicidade  inferior  à  anual  para  os  pactos  firmados  após  o  advento  da

Medida Provisória nº 1.963-17, reeditada em 30.03.2000, vigente atualmente

sob o nº 2.170-36. 

Todavia,  a  aludida  Medida Provisória  somente  autoriza  esse

encargo se expressamente pactuado. 

Se é verdade que não há expressa pactuação da capitalização

mensal, in casu, ela deve ser reconhecida. É que, conforme recente definição

do STJ (REsp nº 973827/RS, julgado em 27.06.2012, sendo relatora para o

Acórdão a Ministra Isabel Gallotti), em havendo registro das taxas praticadas, o

ajuste pode ser identificado.

Assim, 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, o que verifica-se nos autos à fl.15 – cláusula 5.1 e 5.2

- devendo ser mantida a Sentença que não a considerou abusiva.

Juros Remuneratórios

Quanto aos juros remuneratórios, vem-se decidindo, segundo a

orientação jurisprudencial, que em se tratando de contrato bancário, não há

sujeição às limitações da Lei de Usura. Assim, não há que se falar em

aplicação da Súmula nº 121 do STF aos contratos firmados com as Instituições

Financeiras.

Desta forma, é lícita a cobrança de taxas de juros superiores a

12% ao ano, desde que não caracterizada a abusividade, de forma a colocar o
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consumidor em desvantagem exagerada. 

Analisando o contrato (fls.18/19), constata-se que a taxa

pactuada inicialmente foi de 2,81% ao mês e 39,45% ao ano. Por sua vez, a

taxa  média  de  mercado  registrada  pelo  BACEN,  em  11.07.2011,  para  a

financiamento de veículos, foi de 29,46% ao ano. Logo, resta caracterizada a

dita abusividade.

O parâmetro utilizado é a taxa média de mercado, como se vê

do Acórdão a seguir do STJ, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos:  

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE  CLÁUSULAS  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
INCIDENTE  DE  PROCESSO  REPETITIVO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO  QUE  NÃO  PREVÊ  O  PERCENTUAL DE
JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I  -  JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO  -  JUROS  REMUNERATÓRIOS  1  -  Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente
a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada  pelo  Bacen,  salvo  se  a  taxa  cobrada  for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa  média  se  for  verificada  abusividade  nos  juros
remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada,  no  acórdão  recorrido,  a  abusividade  na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média  de  mercado,  nos  termos  do  entendimento
consolidado neste julgamento.
-  Nos contratos de mútuo bancário,  celebrados após a
edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-
36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde
que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp  1112879/PR,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  12/05/2010,  DJe
19/05/2010)

Logo,  procede  em  parte  a  irresignação  do  Apelante/Autor

nesse aspecto, porque embora não esteja a taxa de juros limitada a 12% ao

4



Apelação Cível nº 0062415-16.2012.815.2003

ano, a taxa aplicada no contrato é exorbitante, considerando a taxa média de

mercado praticada no mês da celebração do contrato, devendo ser reduzida

para o patamar de 29,46%.

Cabível, pois, a reforma da Sentença quanto a pretensão de

redução dos juros, devendo ser aplicada a taxa média de mercado, conforme

fixada pelo BACEN.

Comissão de Permanência

Analisando a inicial formulada, verifica-se que a parte Autora

não postulou,  naquela  peça,  a  revisão da cláusula  enumerada acima,  nem

muito menos foi objeto de discussão na sentença recorrida.

Tal pleito somente veio a ser formulado nas razões do Apelo, o

que configura inovação recursal, não devendo, portanto, ser conhecido nesse

ponto.

Repetição do Indébito

No  que  diz  respeito  a  repetição  do  indébito  dos valores

cobrados indevidamente, não vislumbro má-fé do Promovido, razão pela qual a

repetição de indébito deve ser feita de forma simples.

Sobre o tema:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  SINGULAR  DO
RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO
PELO  COLEGIADO.  INEXISTÊNCIA.  CONTRATO
BANCÁRIO.  REVISÃO.  COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO  DEFERIDA  DE  FORMA  SIMPLES.
SÚMULA N. 322-STJ. 1. O art. 557 e seus parágrafos do
CPC  permitem  o  julgamento  singular  do  recurso  pelo
relator,  para  adequar  a  solução  da  controvérsia  à
jurisprudência do STJ, cabendo agravo regimental para o
órgão  colegiado  competente.  Por  outro  lado,  eventual
nulidade  de  decisão  singular  ficaria  superada  com  a
reapreciação  do  recurso  pela  Turma.  Precedente.  2. A
compensação/repetição  do  indébito  é  cabível  de
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forma  simples,  quando  verificada  a  cobrança  de
encargos ilegais - enunciado 322 da Súmula do STJ. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ  -  AgRg  no  REsp:  1225423  MS  2010/0224786-3,
Relator:  Ministra  MARIA ISABEL  GALLOTTI,  Data  de
Julgamento: 12/05/2015,  T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 19/05/2015)

Desta feita, prosperando em parte a pretensão recursal, impõe-

se a reforma  da Sentença, inclusive em relação ao ônus da sucumbência. 

Assim,  considerando  a  sucumbência  em  igual  proporção,

aplicando-se o artigo 85, §14 do Novo CPC, os honorários devem ser arcados

pelas partes em relação ao seu advogado. 

Isto  posto,  com  fulcro  no  artigo  85,  §8º  do  NCPC,  fixo  os

honorários  em  R$1.000,00  (um  mil  reais),  observando-se,  no  entanto,  os

termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Feitas essas  considerações, monocraticamente, com fulcro

no artigo 932, V, “b”, do CPC, PROVEJO, PARCIALMENTE À APELAÇÃO

CÍVEL,  apenas para reduzir  a taxa de juros anual  ao patamar de  29,46%.,

condenando o Apelado à repetição simples de eventuais valores pagos a maior,

mantendo-se os demais termos da Sentença. 

Condenando,  ainda,  ambas  as  partes,  ao  pagamento  de

honorários de sucumbência, ficando cada litigante obrigado ao pagamento de

R$1.000,00 (um mil reais) ao seu causídico. 

Publique-se. Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator
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