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ACORDÃO
AGRAVO INTERNO Nº. 0001584-68.2012.815.0041
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Banco Santander S/A 
ADVOGADOS : Elisia Helena de Melo Martini e outros
AGRAVADA : Eunice da Costa
ADVOGADO : Marcial Duarte Sá Filho
ORIGEM : Juízo da Vara Única da Comarca de Alagoa Nova
JUIZ : Eronildo José Pereira

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATO. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. JURISPRUDENCIA 
DOMINANTE  DOS  STJ.  DESPROVIMENTO  DO 
AGRAVO INTERNO. 

− Não juntado o contrato revisando, aplicável a 
taxa  média  de  juros  relativa  à  época  em  que  se 
operou a pactuação apurada pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN). 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade,  DESPROVER  O AGRAVO INTERNO, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 214.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  pelo  Banco 

Santander  S/A,  desafiando  a  Decisão  Monocrática  de  fls.191/194,  que  deu 

provimento parcial a Apelação por ele interposta, adequando a taxa de juros a 

média de mercado e determinando a repetição na forma simples.

A Apelação  Cível  (fls.137/161),  por  seu  turno,  foi  interposta 

contra a sentença de fls.128/133, proferida em sede de Ação Revisional  de 

Contrato, que julgou procedente o pedido de revisão contratual formulado pela 



Agravo Interno nº0001594-69.2012.815.0041 

Agravada, reconhecendo a ilegalidade na cobrança dos juros, determinando a 

devolução da TAC e TEC e a repetição em dobro dos encargos.

No Agravo Interno (fls.196/210), a instituição financeira insurge-

se contra a Decisão Monocrática, reiterando a possibilidade da cobrança de 

juros capitalizados e da taxa de juros conforme pactuada.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo do Agravante reside no fato de ter sido dado 

provimento ao Recurso Apelatório pela Decisão Monocrática de fls. 191/194, 

determinando a adequação da taxa de juros a taxa média de mercado.

Inicialmente,  tendo  a  sentença  não  considerada  abusiva  a 

capitalização  de  juros,  a  instituição  financeira  se  apresenta,  neste  ponto, 

carecedora de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso 

quanto ao tema. 

No que se refere a questão dos juros, a decisão combatida 

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a parte Agravante não 

trouxe nenhum argumento capaz de ensejar a reforma do juízo monocrático. 

Além disso,  a  decisão está em harmonia com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça e com as decisões proferidas por esta Corte de Justiça.

 

Com  efeito,  como  dito  na  decisão  Agravada,  a  instituição 

Recorrente não colacionou aos autos cópia do contrato pactuado pelas partes, 

motivo pelo qual se aplica à espécie os juros remuneratórios de acordo com a 

taxa  média  de  mercado  divulgada  pelo  BACEN  no  mês  da  celebração  do 

contrato (novembro de 2011) que estabeleceu uma taxa de 27,18% a.a.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio STJ:

RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
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Agravo Interno nº0001594-69.2012.815.0041 

AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO. 
JUROS REMUNERATÓRIOS.  TAXA  MÉDIA  DE 
MERCADO.
I.- Os  juros pactuados em taxa superior a 12% ao 
ano não são considerados abusivos.
II.-  Não  tendo  como  se  aferir  a  taxa  de  juros 
acordada, sendo pela própria falta de pactuação ou 
pela  não juntada do  contrato aos autos, devem os 
juros remuneratórios  ser  fixados  à  taxa  média  do 
mercado em operações da espécie.
Agravo  Regimental  improvido.(AgRg  no  REsp 
1157114  /  RS  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL  2009/0165065-0,  Ministro 
SIDNEI  BENETI,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  jul. 
15/04/2010, DJe 05/05/2010)

Com  essas  considerações,  deve  ser  mantida  a  decisão  no 

sentido de adequar a taxa média de mercado registrada pelo BACEN no mês 

da celebração do contrato, caso esta seja mais benéfica para a Agravada. 

Isto posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo 

integralmente à Decisão Monocrática guerreada.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque.  Participaram do julgamento,  além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério 
Público,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo.  Procuradora  de 
Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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