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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2029118-60.2018.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante 
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ROCA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Reservada 
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO 
PESSOA (Presidente), CLAUDIO GODOY E ARALDO TELLES.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Maurício Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 11513
Agravo de Instrumento  nº 2029118-60.2018.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A 
Agravado: Roca Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. (Em 
Recuperação Judicial)
Comarca: Sorocaba
Juiz (a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado

Recuperação judicial – Impugnação ao crédito 
parcialmente acolhida – Ilegalidade da cláusula que 
estabelece o reajuste das taxas de juros no decorrer do 
contrato, diante da ausência de critérios para tanto – 
Cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida 
caso a devedora não concorde com o reajuste, o que 
provoca desequilíbrio contratual – Decisão mantida – 
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação de 

crédito, distribuída por dependência ao processo de recuperação 

judicial de Roca Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., para 

esclarecer os critérios que devem embasar a elaboração de novos 

cálculos periciais, afastando a cobrança de comissão de permanência 

cumulada com outros encargos e declarando ilegal a cláusula que 

prevê o reajuste das taxas de juros previstas em contrato, sob o 

fundamento de não haver critérios para tanto.

Recorre o impugnante contra a 

declaração de ilegalidade da cláusula que prevê o reajuste das taxas 

de juros previstas em contrato, a sustentar a legalidade desta 

cláusula, uma vez que, assim como reconhecida a legalidade da 

pactuação de juros acima dos chamados juros legais, pelo mesmo 

princípio não há óbice para o reajuste que será feito igualmente, 
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observando-se as taxas de mercado. Requereu a reforma da decisão.

Recurso processado sem efeito 

suspensivo (fls. 117/118).

Manifestação do administrador judicial 

pelo improvimento do recurso (fls. 120/126), seguida de resposta da 

agravada (fls. 127/132).

A D. Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pelo parcial provimento do recurso (fls. 134/136).

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Rejeita-se o pedido de suspensão do 

recurso postulado pela agravada, tendo em vista que os embargos de 

declaração por ela opostos foram rejeitados por decisão proferida em 

14/03/2018, conforme consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de 

Justiça.

No mérito, o inconformismo não 

procede.

A r. decisão recorrida (fls. 34/37) 

acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante para 

esclarecer os critérios que devem embasar a elaboração de novos 

cálculos periciais, cujo dispositivo assim se enuncia:

"VISTOS.

Diante disso, acolho, em parte, a presente 

impugnação, para, inicialmente, esclarecer os critérios que devem embasar a 

elaboração de novos cálculos periciais, nos termos da fundamentação e nos que 

se seguem.
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Deverão os autos retornar, pois, após o 

trânsito em julgado da presente decisão, ao sr. Perito, para liquidação do valor 

devido de acordo com os critérios ora estabelecidos, utilizando-se, para tanto, 

exclusivamente, da taxa de juros contratada (conforme manifestado em contrato 

escrito e assinado pelas partes), que poderá ser capitalizada, mensalmente, 

quando assim autorizado no contrato respectivo, ou anualmente, quando não 

expressamente prevista a capitalização mensal.

Deverão observar os cálculos o teor da 

Súmula 472 do C. STJ (acima transcrita), afastando-se a indesejável cumulação 

ali vedada.

Para o caso de eventual incerteza quanto à 

taxa de juros contratada, deverá ser utilizada a taxa legal de 1% ao mês. Para o 

caso de reajuste da taxa de juros sem previsão que se embase em critérios 

objetivos, deverá ser usada a taxa inicialmente contratada.

Intime-se.”

Apesar de reconhecer a legalidade da 

cobrança de taxa de juros acima dos denominados “juros legais” e da 

capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, a r. 

decisão recorrida afastou a cobrança da comissão de permanência 

cumulada com outros encargos moratórios e declarou ilegal a 

cláusula que prevê o reajuste das taxas de juros prevista em contrato 

por ausência de critérios objetivos. 

O agravante se insurge apenas contra 

parte da decisão que considerou a ilegalidade do reajuste da taxa de 

juros, nos seguintes termos: “No mais, ao que se extrai da cláusula 

sétima, parágrafo segundo do contrato de abertura de crédito nº 

336.301.229, houve autorização para o reajuste da taxa de juros 

prevista em contrato, mas não há critérios para tanto, o que deixa ao 

exclusivo arbítrio do banco a alteração, sendo ilegal, portanto.” (fls. 

36).
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É admitida a revisão das taxas de juros 

em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de 

consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada art. 51, §1º do CDC) fique cabalmente 

demonstrada.

A cláusula sétima, nos seus parágrafos 

2º, 3º e 4º, do contrato estabelece que:

“Parágrafo Segundo  O(A) 

FINANCIADO(A) concorda que a taxa de juros prevista neste Instrumento 

poderá ser reajustada pelo FINANCIADOR, permanecendo inalteradas as 

formas de cálculo, débito e exigibilidade definidas. A alteração da taxa de juros 

passa a vigorar a partir da data de publicação da nova taxa no extrato da conta 

corrente do(a) FINANCIADO(A).

Parágrafo Terceiro  O(A) FINANCIADO(A) 

obriga-se a se manter informado sobre as taxas de juros praticadas durante a 

vigência deste Instrumento, por maio de seu extrato de conta corrente, via 

Terminais de auto atendimento, Internet, Gerenciador Financeiro, nas agências 

e posto de atendimento do FINANCIADOR.

Parágrafo Quarto  Em havendo 

discordância com a nova taxa de juros, a dívida será considerada vencida por 

antecipação, cabendo ao(a) FINANCIADO(A) providenciar a imediata 

liquidação do saldo devedor resultante do crédito aberto.” (fls. 85/86).

Verifica-se a abusividade da referida 

cláusula que prevê o reajuste das taxas de juros, pois não há critérios 

definidos para o reajuste e também porque, caso o devedor não 

concorde com o reajuste praticado, ele será penalizado com o 

vencimento antecipado da dívida.

O reajuste da taxa de juros no decurso 

do contrato, a ser aqui praticado de forma unilateral pelo agravante, 
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acarreta desequilíbrio contratual, afronta o princípio “pacta sunt 

servanda” e impõe defesa potestatividade insuscetível de oposição à 

agravada.

Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida 

por seus próprios e jurídicos fundamentos.

 

Pelo exposto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator


