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SENTENÇA 

 

Trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c 

Consignação em Pagamento, com pedido de liminar, proposta por CARLOS CAITANO 

SOBRINHO em desfavor de BANCO FINASA S/A, ambos qualificados na peça 

vestibular. 

Assevera que celebrou com a parte ré um contrato de 

financiamento no valor de R$30.505,00 (trinta mil, quinhentos e cinco reais), a ser pago 

em 60 (sessenta) parcelas de R$862,23 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e três 

centavos), totalizando R$51.733,80 (cinquenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e 

oitenta centavos). 

Sustenta que o produto do financiamento foi utilizado para a 

aquisição do veículo automotor descrito na exordial. 

Aduz que efetuou o pagamento de 30 (trinta) parcelas, 

totalizando R$25.866,90 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e novena 

centavos).  

Defende a aplicabilidade do CDC e a aplicação de juros legais. 

Verbera acerca da vedação da capitalização diária e mensal de 

juros e da cobrança de Comissão de Permanência. 

Aponta que o valor das parcelas, excluídas as cláusulas abusivas, 

é de R$337,99 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos). 

Afirma que estão sendo exigidos juros exorbitantes em 

percentual acima da taxa média praticada pelo mercado na época, fixada em 1,86% a.m 

e 24,75% a.a. 



Requer, liminarmente, seja deferido o depósito consignado das 

parcelas vencidas e vincendas no valor revisado ou que sejam aplicados juros no 

percentual da taxa média de mercado, para que permaneça o bem na posse do autor e a 

requerida seja impedida de incluir os seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. 

No mérito, requer que seja declarada a onerosidade excessiva do 

contrato, fixando a taxa de juros em 1% ao mês, capitalizados anualmente e corrigidos 

pelo INPC, utilizando-se o sistema SAC de amortização de débito ou sejam fixados 

juros com base na taxa média de mercado (1,86% a.m e 24,75% a.a), na forma simples e 

aplicação do sistema SAC. 

Junta documentos às fls. 42/64. 

Às fls. 72/73, foram indeferidos os pedidos liminares e 

determinada a inversão do ônus da prova. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 

77/118. 

Preambularmente, pugna pela substituição do polo passivo da 

demanda por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em virtude de alteração 

da razão social do demandado. 

Alega que a parte autora tomou prévio conhecimento do custo 

efetivo total do contrato. 

Esclarece acerca da metodologia da Tabela Price e do sistema 

SAC e defende a legalidade da utilização da primeira. 

Afirma que se mostra legítima a cobrança de Taxa de Abertura 

de Crédito/Cadastro e que a capitalização de juros foi expressamente pactuada. 

Verbera acerca da aplicação da Taxa Selic. 

Salienta que não há cobrança de Comissão de Permanência. 



Obtempera acerca dos efeitos da mora, da legislação aplicável à 

matéria, dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica e repele a inversão do ônus da 

prova. 

Junta cópia do contrato firmado com o demandante às fls. 

114/117. 

Postula, por fim, pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Instada a manifestar sobre a contestação, a parte autora ofertou 

impugnação às fls. 121/135. 

Intimados a manifestar acerca da produção de provas, a parte 

requerente quedou-se inerte e o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

Designada audiência conciliatória, esta restou infrutífera. 

É o necessário relato. DECIDO. 

Tendo em vista que as partes não manifestaram interesse em 

produzir outras provas, além das já constantes dos autos, prolato a presente sentença 

julgando o feito no estado em que se encontra, conforme prescreve o art. 330, I, do 

Código de Processo Civil. 

Inicialmente, acolho os argumentos da parte requerida para 

determinar a alteração do polo passivo da demanda fazendo constar BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo à análise do meritum causae. 

Segundo se infere da documentação acostada aos autos, tenciona 

a parte suplicante com a presente demanda revisar um contrato de financiamento 

firmado com o réu. 

Inicialmente, mister se faz sublinhar que a revisão de cláusulas 

contratuais é medida perfeitamente cabível no ordenamento jurídico pátrio, mormente 



nos casos em que possivelmente existe uma onerosidade excessiva para qualquer das 

partes contratantes. 

No mesmo passo, não é demais destacar a aplicabilidade na 

espécie das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente que 

as instituições financeiras são fornecedoras de serviços no mercado, sendo igualmente 

insofismável que o crédito se consubstancia num bem de consumo basilar. Aliás, o 

Excelso Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte: 

'O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras.' (Súmula nº 297 do STJ). 

Portanto, caracterizada a relação de consumo, recomendável é a 

análise da presente cizânia sob o prisma da Lei nº 8.078/90. 

Partindo-se dessa premissa, podemos concluir pela 

permissividade da revisão das cláusulas contratuais leoninas que invoquem o 

desiquilíbrio do sinalagma financeiro, sobretudo daquelas que aparentemente coloquem 

o consumidor em evidente situação de desvantagem econômica face ao fornecedor de 

serviços creditícios. 

Não há, pois, que se falar em respeito ao princípio 

consubstanciado no axioma pacta sunt servanda quando patenteado no ajuste o abuso 

do poder econômico, visto que o mesmo é capaz de estabelecer dessemelhanças cruciais 

entre as partes contratantes. 

Ademais, ressalte-se que o contrato digladiado é de adesão, ou 

seja, daqueles nos quais se despreza a autonomia de vontade do contratante, 

subjugando-o às cláusulas impostas de forma pré-determinada e unilateral pelo 

contratado e não lhe conferindo a mínima possibilidade de discussão prévia acerca da 

legalidade das mesmas. 

In casu, tem-se que o contrato de financiamento bancário sub 

judice foi colacionado aos autos às fls. 114/117, possibilitando a devida análise das 

cláusulas objurgadas. 



DOS JUROS REMUNERATÓRIOS: 

No que diz respeito aos juros remuneratórios, não há mais que se 

discutir se há ou não limitação da taxa em 12% ao ano, especialmente após a edição da 

Súmula Vinculante nº 7 do Supremo Tribunal Federal.  

'Súmula Vinculante nº 7. A norma do §3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela emenda constitucional nº 40/2003, 

que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua 

aplicação condicionada à edição de lei complementar.' 

Entretanto, persiste a possibilidade de revisão da taxa de juros 

remuneratórios, assim como de qualquer outra cláusula contratual que estabeleça, em 

desfavor do consumidor, uma obrigação desproporcional ou abusiva (arts. 6º, inciso V e 

art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor).  

A questão que ainda causa polêmica versa sobre o parâmetro da 

abusividade, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica ser a taxa 

média de mercado, segundo índices publicados pelo Banco Central do Brasil.  

Destarte, seria abusiva a taxa que destoasse significativamente da 

taxa média praticada em igual período.  

Com a exibição do contrato pela parte ré, averigua-se que há 

estipulação expressa da taxa de juros remuneratórios mensais (1,99%) e anuais 

(26,74%). 

Cumpre ressaltar que, como média, não se pode exigir que todos 

os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria 

de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável 

para a variação dos juros. 

A jurisprudência não é pacífica neste aspecto e tem considerado 

abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler 

no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao 

dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao 



triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da 

média.  

Neste sentido, veja-se: 

'AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE 

MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DO ABUSO. NECESSIDADE. 

SÚMULA N° 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS 

JUROS. 1. 'A circunstância de a taxa de juros remuneratórios 

praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do 

mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, 

consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e 

não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas 

instituições financeiras' (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011). 

2. (omissis). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.' 

(AgRg nos EDcl no Ag 777.530/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 

15/05/2013). 

Destarte, tem-se que o valor aplicado no contrato em tela não 

destoa da taxa média de mercado para o período de contratação, não havendo 

abusividade a ser corrigida. 

Assim, os juros remuneratórios devem ser mantidos inalterados. 

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: 

Em relação à capitalização de juros, é certo que as instituições 

financeiras têm autorização para aplicar o encargo em periodicidade mensal, por força 

da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sobre a qual não houve pronúncia de 

inconstitucionalidade pelo colendo Supremo Tribunal Federal
1
.  

http://sv-natweb-p00.tjgo.jus.br/spg/Consulta_Opcoes.php?opc=proc511&code=&hash=&processo=201201275681&data=20140331&isnprocesso=10591930&local=I#sdfootnote1sym


Contudo, tanto a referida medida provisória (art. 5º) quanto o 

Código de Defesa do Consumidor (art. 52) orientam sobre a necessidade do consumidor 

do crédito ser informado sobre todos os encargos que envolvem a contratação. 

No contrato em tela tem-se que não há autorização expressa da 

prática usurária. Todavia, esta pode ser deduzida a partir da taxa de juros anuais, no 

percentual de 26,74% a.a, que ao ser dividida por 12, tem como quociente um 

percentual maior do que os juros mensais (1,99% a.m.), quais sejam, 2,22% a.m., 

comprovando que o encargo foi instituído, autorizando sua cobrança, devendo, portanto, 

ser mantida, conforme entendimento jurisprudencial: 

'AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. 

MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

PACTUADA. COBRANÇA PERMITIDA. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. ADMISSIBILIDADE. 

SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. I - (omissis). II - 

(omissis). III - A capitalização mensal de juros somente é 

permitida se manifestamente pactuada. Considera-se prevista 

expressamente a capitalização mensal quando a taxa de juros 

anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal (doze vezes 

maior). Orientação jurisprudencial do STJ. IV - (omissis). 

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.' (TJGO, APELACAO CIVEL 159692-

59.2012.8.09.0011, Rel. DES. AMELIA MARTINS DE ARAUJO, 

1A CAMARA CIVEL, julgado em 20/08/2013, DJe 1374 de 

28/08/2013). 

Destarte, não merece provimento neste item. 

DA TABELA PRICE: 



Quanto à irresignação da parte requerente acerca da viabilidade 

da aplicação do sistema de amortização pelo método Price, sob o argumento de que 

implica em anatocismo, tem-se que tal impugnação não merece prosperar. 

Conforme já explanado, há previsão de capitalização de juros, de 

modo que é possível a capitalização mensal e a consequente incidência da Tabela Price.  

Senão, confira-se: 

'AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA 

PRICE. TUTELA ANTECIPADA. REVISIONAL. NÃO 

AFASTAMENTO DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE 

FATOS NOVOS. 1. (omissis). 2. (omissis). 3. Após a vigência da 

MP nº 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros somente 

será admitida se expressamente pactuada no contrato. Daí, 

mantém-se referido encargo, porquanto há convenção entre as 

partes neste sentido e, por consequência, também deve 

permanecer a aplicação da tabela price. 4. (omissis). 5. 

(omissis). 6. (omissis). RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.' (TJGO, APELACAO CIVEL 201031-

72.2012.8.09.0051, Rel. DES. MARIA DAS GRACAS 

CARNEIRO REQUI, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 

02/07/2013, DJe 1341 de 11/07/2013). 

Destarte, não merece procedência este item. 

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: 

Sobre a comissão de permanência, insta esclarecer que é um 

encargo tipicamente utilizado pelas instituições financeiras como forma de se restituir 

de eventual atraso no pagamento das prestações do contrato de empréstimo ou 

financiamento, ou seja, representa um típico encargo moratório.  



Fato é que a incidência da comissão de permanência deve estar 

expressamente prevista no contrato, ficando vedada, porém, a sua cobrança 

simultaneamente a outros encargos moratórios ou remuneratórios, de acordo com a 

Súmula 296/STJ: 

'Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a 

comissão de permanência, são devidos no período de 

inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco 

Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.' 

No caso concreto, verifica-se que não há previsão de aplicação da 

Comissão de Permanência, mas sim de juros de mora de 1% ao mês, acrescidos dos 

juros remuneratórios pactuados e multa de 2% sobre o valor corrigido, não havendo 

qualquer correção a ser feita (f. 116). 

DA CONSIGNAÇÃO: 

Tendo em vista que as cláusulas contratuais foram mantidas 

inalteradas, não merece, pois, revisão o valor das parcelas. 

Insta relembrar que a única hipótese hábil a afastar a mora 

contratual do devedor é por meio de depósito judicial do valor integral da parcela 

contratada, o que, in casu, não ocorreu. 

Deste modo, vê-se que a mora persiste, motivo pelo qual não há 

fundamento para a manutenção do veículo na posse da parte autora, nem óbice à 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

No caso em testilha, verifica-se que a parte autora não efetuou 

qualquer depósito consignado, de modo que o pleito consignatório não merece 

provimento. 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido revisional, 

com base no artigo 269, inciso I, do CPC, devendo permanecer inalteradas as cláusulas 

contratuais objurgadas. 



Com referência ao pleito consignatório, julgo-o, também, 

IMPROCEDENTE, com base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que não houve qualquer depósito consignado nos autos. 

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários que fixo em R$1.000,00 (um mil reais). 

Proceda-se a Escrivania à alteração do polo passivo da demanda, 

para fazer constar BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. 

P.R.I.  

Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se os 

autos, observadas as cautelas legais. 

Transcorrido o prazo sem efetivação do recolhimento das custas, 

proceda-se à anotação em desfavor da parte autora e remeta-se certidão à Secretaria da 

Fazenda para inscrição em dívida ativa. 

Caldas Novas, 31 de março de 2014.  

 

Luciana Monteiro Amaral 

Juíza de Direito 
 


