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OBJETO: 

 

Parecer Técnico Econômico-Financeiro Extrajudicial 

 

NATUREZA: REVISIONAL 

 

REQUERENTE: JOSÉ DA SILVA 

 

REQUERIDO: BANCO DO POVO S/A 

 

 

 

 

 

 

FRANKLIN DELANO LIMA DOS SANTOS, brasileiro, casado, Bacharel em 

Administração, regularmente inscrito no Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de 

Janeiro sob o número 20.70908-0, Pós Graduado em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) do 

Rio de Janeiro, Mentor profissional, estudante de Direito e Bacharelado em Ciências Contábeis na 

Universidade Estácio de Sá, cursou Perícia Judicial, Perícia Bancária e é membro da Comunidade de 

Perícia Bancária no IBCAPPA, especialista em Empréstimos Bancários, inscrito no CPF/MF sob o 

número 318.530.644-91, cadastrado como PERITO no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco 

– TJPE e no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB, com endereço profissional indicado no 

rodapé desta, vem, mui respeitosamente apresentar Parecer Técnico Econômico-Financeiro 

Extrajudicial. 
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1. Objeto 

A demanda diz respeito a revisão contratual de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), que versa 

acerca do EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO convenientemente firmado entre as partes 

no dia 01/10/2019. 

2. Histórico 

Para realização do trabalho técnico de Revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal Não 

Consignado utilizou-se de informações identificadas nos documentos para análise. 

2.1  Análise e Síntese das informações contratuais 

Trata-se de um Contrato de Empréstimo Pessoal não consignado, assinado no dia 01/10/2019 

no valor de R$ 4.323,50, sendo este composto pela soma dos seguintes valores: Valor líquido do crédito 

contratado R$ 4.000,00; taxa de abertura de crédito (TAC) R$ 260,00 e imposto sobre operações 

financeiras (IOF) R$ 63,50. Nesse Contrato não haverá valor a ser pago de entrada nem período de 

carência. O valor total do empréstimo acrescido de juros remuneratórios deverá ser pago pelo 

Requerente em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas nos valores fixos de R$ 756,64, sendo o 

primeiro vencimento em 01/11/2019 e o último em 01/10/2020. Entretanto, todas as parcelas 

contratadas deverão ser pagas expressamente por intermédio de descontos mensais na conta corrente 

do Contratante ocorrendo assim a liquidação total do saldo devedor. Atualmente há 9 parcelas pagas, 

restando as 3 últimas parcelas a pagar. 

Este Contrato, objeto deste estudo, é de empréstimo pessoal não consignado, também 

denominado de Crédito Direto ao Consumidor – CDC, convenientemente firmado entre as partes no 

dia 01/10/2019 por meio de procedimento eletrônico, digital. 

Conforme as informações disponibilizadas no site do Banco Central do Brasil (BACEN), o 

contrato de empréstimo pessoal não consignado é constituído com base na liberdade de contratar, não 

existe destinação estipulada para os recursos obtido no empréstimo, inexiste garantia de bens, não há 

limite preestabelecido para o desconto em conta corrente do mutuário e não possui legislação 

específica. 

Esta modalidade de crédito deverá ser imprescindivelmente operacionalizada em contrato 

efetivado entre um banco ou instituição financeira, geralmente sociedade de crédito, e um tomador de 

crédito, que deverá ser obrigatoriamente uma pessoa física. Entretanto, é imprescindível destacar que 

esta é uma modalidade de crédito que se submete às regras da legislação consumerista1. 

 
1 Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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Com base nas informações contidas no extrato bancário disponibilizado para análise, foi 

comprovado que o valor líquido do crédito concedido pela Contratada, de R$ 4.000,00, foi 

devidamente creditado na conta corrente da Contratante no dia 01/10/2019 por meio de transferência 

bancária (TED), conforme convencionado entre as partes. À vista disso, os juros remuneratórios foram 

apropriadamente contados desde a data de assinatura do contrato, não havendo período de carência a 

ser considerado durante o desenvolvimento desta análise. 

Em vista disso, por meio do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido junto ao 

site da Receita Federal, certificou-se que a parte Contratada se configura adequadamente com uma 

instituição financeira privada integrada ao Sistema Financeiro Nacional2, sendo a Contratante uma 

pessoa física em situação regular ante a mesma instituição federal. Sendo assim, percebe-se que o 

contrato se encontra dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN. Portanto, não resta mais nada a 

ser considerado quanto a estas questões durante o processo de análise. 

2.2  Levantamento de informações 

a) Cópia do contrato de empréstimo pessoal n° 201910123456; 

b) Extrato bancário da conta corrente da Requerente; 

c) Registrato do Requerente; 

d) Comprovação que o Requerente e a Requerida possuem histórico de relacionamento em 

operações de empréstimos anteriores; 

e) Diversos outros documentos auxiliares julgados pertinentes ao caso em questão; 

f) Entrevista realizada com o Requerente para obter informações, o qual pleiteia uma possível 

ação revisional. 

2.3  Informações identificadas no Contrato 

A Valor total do empréstimo (B+C+D) R$ 4.323,50 

B Valor líquido do crédito R$ 4.000,00 

C Imposto sobre operações financeiras – IOF R$ 63,50 

D Taxa de Abertura de Crédito – TAC R$ 260,00 

E Valor da parcela R$ 756,64 

F Número de parcelas do financiamento 12 

G Valor da entrada R$ 0,00 

H Data de vencimento da primeira parcela 01/11/2019 

I Data de vencimento da última parcela 01/10/2020 

J Número de parcelas pagas efetivamente 9 

K Taxa de Juros mensal pactuada 12,00% 

L Taxa de Juros anual pactuada 289,60% 

M Multa de Mora 2,00% 

N Juros moratórios 1,00% 

O Período de carência Nenhum 

 

 
2 Conforme convencionado pela Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
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2.4 Limitação e Responsabilidade de Revisão da Taxa de Juros 

Desde a edição da Emenda Constitucional n° 40, de 29 de maio de 2003, as instituições 

financeiras, públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN), passaram a 

desfrutar da liberdade para fixação das taxas de juros remuneratórios, não cabendo mais as 

considerações sobre as limitações da taxa de juros remuneratórios, nem das taxas legais estabelecidas 

pela Lei de Usura3. 

De qualquer forma, embora as instituições financeiras tenham auferido esta medida alforria 

para a fixação da taxa de juros remuneratórios, não é pertinente que estas sejam demasiadamente 

superiores à taxa média de juros para as operações do mesmo tipo divulgada pelo BACEN4. 

Em vista disso, segundo o entendimento do STJ, poderá ser realizada a revisão da taxa de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, mediante a caracterização de consumo e a categórica 

demonstração de abusividade suficientemente capaz de colocar o consumidor em demasiada 

desvantagem5. 

Sendo assim, mediante a comparação entre as taxas de juros remuneratórios efetivamente 

praticada no contrato (13,7850% a.m. e 370,9988% a.a.) e a média divulgada pelo BACEN para o 

mesmo tipo de operação (5,88% a.m. e 98,05% a.a.), fica evidenciada a descomedida diferença 

existente entre as taxas (134,4388%). Portanto conclui-se que a taxa de juros remuneratórios 

deverá ser apropriadamente revista. 

3. Objetivo do Parecer 

O presente Parecer Técnico busca apresentar as consequências da aplicação da TABELA 

PRICE e seu efeito no Contrato analisado. Além disso, este Parecer também tem em seu objetivo, 

demonstrar como o processo de Capitalização Composta de Juros (juros sobre juros, exponenciais ou 

anatocismo) consorciado com cobrança de taxas de juros, neste Contrato, estão em patamares 

superiores àquelas praticadas no mercado e divulgados pelo Banco Central do Brasil – BACEN. Os 

juros aplicados nesse Contrato torna-o oneroso ao Requerente, piorando a sua situação econômico-

financeira. Também tem o objetivo de evidenciar a indevida cobrança da Taxa de Abertura de Cadastro 

(TAC), pela Contratada, por estar desconsiderando o longo histórico de relacionamento existente entre 

as partes. 

Cabe enfatizar a relevância dos efeitos da capitalização composta em um sistema financeiro, 

pois podem parecer irrelevantes para o fluxo de caixa e patrimônio do tomador do empréstimo quando 

os patamares de juros são baixos, porquanto as diferenças de desembolsos nos diferentes regimes de 

 
3
 Decreto n° 22.626, de 7 de abril de 1933. 

4 Será considerada a série número 25464 onde a taxa média mensal de juros dessa operação é de 5,88% a.m. em outubro de 2019. 

5 Tese firmada no tema Repetitivo n° 27 do STJ que se baseia no art. 51, §1°, do CDC. 
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cálculo de juros remuneratórios podem se tornar irrelevantes. Mas o que se presencia nesse Contrato é 

uma abusividade nos juros praticados. 

Observamos que as taxas de juros mensais praticadas em contratos de empréstimos no Brasil 

se iguala ou até ultrapassa as taxas praticadas em economias mais desenvolvidas. Portanto, o regime 

de capitalização dos juros assume notável importância. 

4. Considerações sobre o Contrato analisado 

De posse dos documentos solicitados para a análise, destacados no item 2 supra, verifica-se que 

o Requerente obteve crédito, por meio de um Contrato de Empréstimo Pessoal Não Consignado 

(Crédito Direto ao Consumidor – CDC) com garantia fiduciária e outras avenças, concedido pela 

instituição financeira Requerida. 

Consta nos documentos verificados que esse contrato foi estabelecido entre as partes o 

pagamento de R$ 4.323,50, sendo este composto pela soma dos seguintes valores: Valor líquido do 

crédito contratado R$ 4.000,00; taxa de abertura de crédito (TAC) R$ 260,00 e imposto sobre 

operações financeiras (IOF) R$ 63,50. O valor total do empréstimo acrescido de juros remuneratórios 

deverá ser pago pela Requerente em 12 parcelas mensais e consecutivas nos valores de R$ 756,64 cada, 

sendo o primeiro vencimento em 01/11/2019 e o último em 01/10/2020, a taxa de 12,00% ao mês. 

Assim, na análise detalhada do Contrato ora firmado, é evidenciado matematicamente que o 

sistema de amortização utilizado para o cálculo das prestações mensais e a evolução do saldo devedor 

adotado pelo agente financeiro é o Sistema Francês de Amortização, também denominado 

“TABELA PRICE”.  

4.1 A Taxa praticada superior a Taxa pactuada no Contrato 

De acordo com os cálculos solicitados pelo Autor da ação, o Requerente, verifica-se, através 

das informações do item 2 supra, que ele vem pagando, desde 01/11/2019, o valor da parcela de R$ 

756,64, o que está acima do que deveria pagar caso fosse calculado o percentual pactuado no contrato. 

Para sabermos a real taxa mensal de juros praticada com relação ao valor da parcela cobrada 

no Contrato, iremos usar a função “TAXA” do MS Excel. Apenas informa-se o número de parcelas, 

12, o valor da parcela cobrada, R$ 756,64, e o valor do financiamento, R$ 4.323,50. 

   Digita-se na célula da planilha =TAXA(12;756,64;-4323,50) 

   A célula ficará com o valor de 13,7850% 

Observa-se que no Contrato está escrito, ou seja, pactuado, a Taxa mensal de juros de 12,00%, 

mas na utilização do sistema francês de capitalização de juros denominado “TABELA PRICE”, a Taxa 

mensal realmente praticada foi de 13,7850%. Veja a Tabela Price a seguir. 
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4.2 TABELA PRICE – Evidenciando a Taxa de Juros praticada 

N° Data de Valor da Juros R$ Amortização Saldo 

Parcela Vencimento Parcela R$ 13,7850% R$ Devedor R$ 

========================================================================================= 

0 01/10/2019    4.323,50 

1 01/11/2019 756,64 595,99 160,65 4.162,85 

2 01/12/2019 756,64 573,85 182,79 3.980,06 

3 01/01/2020 756,64 548,65 207,99 3.772,08 

4 01/02/2020 756,64 519,98 236,66 3.535,42 

5 01/03/2020 756,64 487,36 269,28 3.266,13 

6 01/04/2020 756,64 450,24 306,40 2.959,73 

7 01/05/2020 756,64 408,00 348,64 2.611,09 

8 01/06/2020 756,64 359,94 396,70 2.214,39 

9 01/07/2020 756,64 305,25 451,39 1.763,00 

10 01/08/2020 756,64 243,03 513,61 1.249,39 

11 01/09/2020 756,64 172,23 584,41 664,98 

12 01/10/2020 756,64 91,67 664,98 0,00 
========================================================================================= 

* Informações das parcelas em aberto, não pagas. 

 

4.2 Explicação dos cálculos na TABELA PRICE acima 

O saldo devedor inicia no mês zero, que é o momento de assinatura do Contrato e esse é o valor 

total do empréstimo a ser financiado. A parcela 1 tem seu vencimento 30 dias após a data de assinatura, 

e assim em diante a cada parcela seguinte. Cada mês ocorre a incidência da taxa de juros de 13,7850% 

sobre o saldo devedor do mês anterior. Após isso subtrai esse Juros do valor da parcela paga nesse mês 

e encontra o valor da amortização. Em seguida esse valor da amortização é subtraído do saldo devedor 

do mês anterior e o resultado é novo saldo devedor desse mês. Como exemplo do mês 1, temos 

13,7850% sobre R$ 4.323,50 resultando no valor de juros R$ 595,99. 

Subtraindo esse valor dos juros da parcela (756,64 – 595,99) achamos R$ 160,65 que é o valor 

da Amortização. O novo saldo devedor, desse mês 1, é o saldo devedor do mês 0, anterior,  menos a 

Amortização encontrada (4.323,50 – 160,65) que será R$ 4.162,85.  

Observa-se que na última parcela, 12ª, o saldo devedor é anulado, logo tem-se o débito quitado, 

ou seja, no mês 12, após o pagamento da parcela, o saldo devedor é igual a 0,00. Isso comprova que 

a Tabela Price foi usada nesse financiamento com a Taxa de Juros de 13,7850%. 
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4.3 Cálculo da Taxa de Juros Anual praticada 

  Para obter a taxa de Juros Anual, use a taxa Mensal encontrada, 13,7850% e o número de 

parcelas, 12 meses, usando a função “POTÊNCIA” do MS Excel. 

Digite na célula da planilha: =POTÊNCIA(1+13,7850%;12) – 1 

A célula ficará com o valor de 370,9988% (ao ano) 

4.4 Comprovação da Taxa mensal de juros praticada maior que a pactuada 

Para reforçar o resultado encontrado da real Taxa mensal de juros remuneratórios praticada 

superior a pactuada no Contrato, pode-se usar essa Taxa na fórmula matemática específica para calcular 

o valor da parcela no sistema de amortização de juros compostos, TABELA PRICE. 

 

Fórmula: 

 

 

PMT =  

 

   PV .  i  .  (1 + i)ⁿ 

 

      (1 + i)ⁿ  –  1 

 

Onde:  PMT = valor da parcela mensal 

  PV = valor financiado 

  i = taxa de juros ao mês (por cento, ou seja, dividido por 100) 

  n = prazo do financiamento 

Usando essa fórmula do cálculo da parcela mensal, seguindo os juros praticados de 13,7850% 

(i), o prazo, ou seja, o número de parcelas do financiamento, 12 meses (n), e o valor total financiado, 

R$ 4.323,50 (PV), faz-se os cálculos e se chega ao seguinte resultado: 

 

 Cálculo: 

 

 

PMT =  

 

4.323,50 x 0,137850 x (1 + 0,137850)¹² 

 

             (1 + 0,137850)¹²  –  1 

 

 Resultado:      PMT =  756,64 (Parcela cobrada no Contrato) 

4.5 Pontos controvertidos suscetíveis às adequações 

4.5.1 Contrato com Capitalização Composta de Juros 

Houve a utilização do sistema francês de amortização, TABELA PRICE, incidindo a 

capitalização composta de juros, embora não tenha sido explicitamente pactuada entre as partes. O 

maior problema da capitalização composta (anatocismo, juros compostos, Tabela Price ou outra 

denominação dada a esta forma de amortização) está ligado ao fato de o juro produzido no final de 

cada período incorporar-se ao capital e, mesmo havendo saques, passa a render juros nos períodos 
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seguintes, até o resgate total: o capital e os juros incorporados, ou o saldo (capital remanescente), torna-

se o capital do período seguinte, e assim sucessivamente. Essa característica é demonstrada também 

por Puccini (2006, p. 15), quando afirma que na capitalização composta “os juros de cada período são 

somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Os juros são capitalizados e, 

consequentemente, rendem juros”. 

4.5.2 Taxa de juros praticada superior a taxa pactuada 

Valor da taxa mensal de juros remuneratórios praticada é superior a taxa pactuada, ou seja, a 

taxa pactuada, escrita no contrato, é de 12,00% a.m., mas, a taxa utilizada realmente, para chegar ao 

valor da parcela mensal cobrada de R$ 756,64, é de 13,7850% a.m. 

4.5.3 Taxa de juros praticada superior a Taxa de juros do BACEN 

A taxa de juros remuneratórios praticada de 13,7850% ao mês, equivalente a 370,9988% ao 

ano é superior a taxa de juros remuneratórios praticada no mercado. Segundo o Banco Central do 

Brasil – BACEN, esse tipo de operação, que consta na Série número 25464 – Taxa média mensal de 

juros das operações com recursos livres – Pessoas Físicas – Crédito pessoal não consignado, é de 

5,88% a.m., equivalente a 98,50% a.a. para outubro de 2019, data de assinatura do Contrato. 

4.5.4 Cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) 

Considerando o longo histórico de relacionamento entre as partes, comprovada através de 

levantamento de informações mencionado no item 2.2 supra, houve a cobrança indevida de R$ 260,00 

referente a Taxa de Abertura de Crédito (TAC). Dessa forma o valor do empréstimo apresentado no 

Contrato de R$ 4.323,50, com TAC e IOF inclusos, descontado do valor de R$ 260,00 do TAC, resulta 

em um novo valor do financiamento de R$ 4.063,50, que será a nova base de cálculo para obter outra 

parcela e demais valores do financiamento. 

4.6 Cálculo da parcela seguindo o BACEN e Saldo Devedor (sem TAC) 

Obedecendo a orientação do BACEN, calcula-se a nova parcela com a devida Taxa. Para isso 

se usa a função PGTO do MS Excel. Calculando a base de cálculo do financiamento: valor líquido de 

empréstimo, R$ 4.000,00, somado a esse valor, a IOF de R$ 63,50, chega-se ao Total do empréstimo 

de R$ 4.063,50, conforme mostrado anteriormente. 

   PGTO com 5,88% de taxa, 12 parcelas e valor a financiar de R$ 4.063,50 

   Digita-se na célula da planilha: =PGTO(5,88%;12;-4063,50) 

   A célula ficará com o valor de 481,50 (valor da parcela segundo o BACEN) 

 A seguir mostra-se os cálculos da Tabela Price com essas novas informações: Saldo inicial de 

R$ 4.063,50, Parcela mensal de R$ 481,50 e Taxa de Juros de 5,88%. 
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4.7 TABELA PRICE – Taxa BACEN e valor do empréstimo sem TAC 

N° Data de Valor da Juros R$ Amortização Saldo 

Parcela Vencimento Parcela R$ 5,88% R$ Devedor R$ 

========================================================================================= 

0 01/10/2019    4.063,50 

1 01/11/2019 481,50 238,93 242,57 3.820,93 

2 01/12/2019 481,50 224,67 256,83 3.564,10 

3 01/01/2020 481,50 209,57 271,93 3.292,17 

4 01/02/2020 481,50 193,58 287,92 3.004,25 

5 01/03/2020 481,50 176,65 304,85 2.699,40 

6 01/04/2020 481,50 158,72 322,78 2.376,63 

7 01/05/2020 481,50 139,75 341,75 2.034,87 

8 01/06/2020 481,50 119,65 361,85 1.673,03 

9 01/07/2020 481,50 98,37 383,13 1.289,90 

10 01/08/2020 481,50 75,85 405,65 884,25 

11 01/09/2020 481,50 51,99 429,51 454,74 

12 01/10/2020 481,50 26,74 454,74 0,00 
========================================================================================= 

* Informações das parcelas em aberto, não pagas. 

5. Fundamentação da Capitalização de Juros – TABELA PRICE 

Os juros acordados pelas partes na conformação do contrato foram fixados em uma taxa mensal 

de 12,00% a.m. (mas o agente financeiro em questão cobrou a taxa de 13,7850% a.m.), cujo valor 

financiado importava em R$ 4.323,50 no prazo de 12 meses, adotando-se o Sistema Francês de 

Amortização – Tabela Price. No item 4.4 supra, demonstra-se o cálculo da primeira prestação com 

base na Tabela Price (R$ 756,64) onde se observa que o valor encontrado na aplicação da fórmula da 

Tabela Price – de juros compostos, de progressão geométrica ou CAPITALIZADA– coincide com a 

prestação apresentada pelo agente financeiro, a Requerida. 

Pelo “Sistema Francês de Amortização”, comumente denominado Tabela Price, as 

prestações têm valor uniforme desde o início até o fim da contratualidade. Neste sistema, que é 

utilizado normalmente para financiamentos de longo prazo, cada prestação mensal é calculada de 

maneira que parte dela paga os juros e parte amortiza o saldo devedor do principal da dívida, de modo 

que ao pagar a última prestação também estará quitado o saldo devedor que será igual a zero, ou 

próximo de zero em face de eventuais arredondamentos. É uma característica própria do Sistema Price 

que, no início do período os juros sejam a maior parte que compõe o valor da parcela e que a 

amortização seja a menor parte. 
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Importantes autores de Matemática Financeira, destacam a importância de se conhecer o 

período de capitalização dos juros para entender quando os juros estão sendo incorporados ao principal, 

para também renderem juros no período seguinte. Puccini (1999, p. 16) ensina que “após cada período 

os juros são incorporados ao saldo anterior e passam, por sua vez, a render juros. A esse processo dá-

se o nome de capitalização de juros, e o período considerado é denominado período de capitalização”. 

Na mesma linha, Araújo (1993, p. 50) destaca que “no regime de capitalização composta, os juros do 

período se somam ao capital do período anterior acrescido dos juros, para gerar juros no período 

seguinte. Temos, então, um acréscimo de juros sobre juros”.  

Veras (1991, p. 60), entende que “no regime de capitalização composta é contratado o período 

de capitalização. Se o prazo total em que é feito o investimento tiver vários desses períodos, no final 

de cada período os juros serão capitalizados e o montante assim constituído passará a render juros 

durante o período seguinte”. 

Casarotto Filho e Kopittke (1996, p. 19), ao se referirem a juros compostos, observam que 

“depois de cada período de capitalização, os juros são somados à dívida anterior, e passam a render 

juros no período seguinte. Tudo se passa como se a cada período fosse renovado o empréstimo, mas 

no valor do principal mais os juros relativos ao período anterior”. Do mesmo modo, Vieira Sobrinho 

(2000, p. 34), “capitalização composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, 

acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Neste regime de capitalização, o valor dos juros 

cresce em função do tempo”. Por isso, também a denominação de juros sobre juros, indicando que 

a caracterização se dá quando a taxa de juros incide sobre um valor que já contém juro. 

A propósito, demonstra-se como a onerosidade da capitalização de juros no cálculo das 

prestações mensais no Sistema Price mediante o estudo efetuado por José Jorge Meschiatti Nogueira, 

em sua obra Tabela Price – Da Prova Documental e Precisa Elucidação do seu Anatocismo, Editora 

Servanda, Campinas, 2002, cujo trabalho está baseado na consulta aos originais do livro de Richard 

Price, criador do sistema, com o título Observations on Reversionary Payments, editado nos anos de 

1783 e 1803, onde o religioso inglês desenvolveu as TABELAS DE JUROS COMPOSTOS. 

Desta forma, pela leitura da obra de Nogueira (2002) encontra-se fácil constatação da 

capitalização de juros ocorrida na Tabela Price. Assim, vejamos: 

O livro Observations on Reversionary Payments, de autoria do Dr. Richard Price, 

demonstra, com as devidas explicações do próprio autor a relação de quatro Teoremas ali 

propostos, com a explicação de juro composto (juro capitalizado, juros sobre juros ou ainda 

anatocismo) em seus sistemas de pagamentos reversíveis e parcelados. É importante destacar 

que Price elaborou suas tabelas de juros compostos a pedido da Society for Equitable 

Assurance on Live (p. 174, vol. I, Ed. 1803), com a finalidade de estabelecer um método de 

pagamento para seguro de vida e aposentadorias que acabou sendo usado por seguradoras do 

mundo todo até hoje. No caso do Brasil, sua maior utilização dá-se até agora, na área de 

financiamento de bens de consumo e do Sistema Financeiro de Habitação. 
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O livro ora referenciado e que apresentamos neste trabalho esclarece definitivamente 

pelos escritos do próprio autor que suas Tabelas, ou seja, as Tabelas de Price, tais como eles 

as denominou (Tables of Compound Interest) são de Juros Composto. Destaco que somente 

no Brasil essas tabelas são conhecidas por Tabela Price, referenciando seu autor porque, se 

fossem conhecidas como o próprio autor denominou, invariavelmente isso implicaria a 

informação de que são balizados na capitalização de juros, o que seguramente levaria a 

questionamentos jurídicos fundamentados no Decreto de Usura 22.626/33 e na Súmula 

121/STF, que vedam expressamente a prática de juro capitalizado e suas formas sinônimas tais 

como juros compostos, anatocismo e juros sobre juros (grifo nosso) FIGUEIREDO, A. M. S..  
 

Tabela Price & Capitalização de Juros. Curitiba: Juruá, 2010 p. 137. 

 

 

A origem histórica, o fundamento do trabalho de Richard Price e as suas ligações com a prática 

de juros compostos, juros capitalizados, juros sobre juros ou até mesmo anatocismo, são demonstrados 

de forma clara e abrangente nesta obra. Desta forma, pela leitura da obra de Nogueira (2002) encontra-

se fácil constatação da capitalização de juros ocorrida na Tabela Price. Observa-se os cálculos: 

  JUROS COMPOSTOS, utilizados na TABELA PRICE 

 

                                    Quantidade de parcelas: 12 (n) 

   Taxa mensal de juros: 13,7850% (i) 

   Taxa de Juros Anual: ? (ia) 

   Fórmula:  ia = ( ( (1 + i)ⁿ ) – 1) ➔ ia = ( (1 + 13,7850%)¹² ) – 1) 

     Taxa anual real = 370,99% a.a. 

     Taxa mensal real = 30,92% a.m. (370,99% / 12)...muito superior 

  JUROS SIMPLES 

 

                                    Quantidade de parcelas: 12 (n) 

   Taxa mensal de juros: 13,7850% (i) 

   Taxa de Juros Anual: ? (ia) 

   Fórmula:  ia = (i x n) ➔ ia = (13,7850% x 12) 

     Taxa anual real = 165,4200% a.a. 

     Taxa mensal real = 13,7850% a.m. (165,42% / 12)...a mesma 

Com efeito, uma taxa de juros mensal de 13,7850% pode não parecer excessivamente alta, mas 

quando se constata a existência de uma taxa real de 30,92% a.m. percebe-se claramente a majoração 

que existe no valor do contrato através dos juros compostos. A onerosidade excessiva ocorre, pois, esta 

taxa é multiplicada por ela mesma (Progressão Geométrica onde 13,7850%¹² chega a ser 370,99%) 

durante o período do financiamento enquanto no sistema de juros simples, os juros serão multiplicados 

pelo número de meses (13,7850% x  12 = 165,42% ). 
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Ademais, Richard Price em sua obra demonstra a onerosidade excessiva do Sistema Price, 

mediante o seguinte exemplo:  

 
“Um centavo de libra emprestado na data do nascimento de nosso Salvador a um juro composto 

de cinco por cento teria, no presente ano de 1781, resultado em um montante maior do que o 

contido em DUZENTOS MILHÕES de terras, todas de ouro maciço. Porém, caso ele tivesse 

sido emprestado a juros simples ele teria, no mesmo período, totalizado não mais do que SETE 

XELINS E SEIS CENTAVOS”  

(NOGUEIRA, J. J. M. Tabela Price: da prova documental e precisa elucidação do seu anatocismo. São Paulo: Servanda, 2002 p. 57) 

A passagem acima referenciada apenas demonstra a ideia da magnitude da diferença de se 

computar juros simples e juros capitalizados ou compostos, e demonstra, de forma definitiva, que a 

Tabela Price é por si mesma constituída a base de juros capitalizados. Então, constata-se a 

existência de crescimento geométrico dos juros, que configura anatocismo ou capitalização nos 

contratos de mútuo. Nesta metodologia de cálculo dos juros compostos, portanto, sempre que os juros 

forem calculados sobre o saldo devedor do período anterior observa-se a cobrança de juros sobre 

juros ou de anatocismo. Isto se dá  “pois, se os juros são calculados desse modo, o não-pagamento de 

juros de um dado período levará a um saldo devedor maior, sendo calculado juro sobre juro” 

(MATHIAS e GOMES, 2002 p. 307). Do mesmo modo, Assaf Neto (2001, p.335) elabora um capítulo 

próprio para o estudo da capitalização composta quando busca “a utilização exclusiva do critério de 

juros compostos, em razão de a taxa de juros incidir exclusivamente sobre o saldo devedor (montante) 

apurado em período imediatamente anterior”. 

Outro problema fundamental da “Tabela Price” diz respeito à exigibilidade dos juros. Nesse 

sistema os juros tornam-se principal, enquanto o capital torna-se acessório. Isso porque os juros sobre 

todo o capital acumulado são recebidos primeiro, servindo o resíduo da prestação para amortizar o 

capital. Não é incomum encontrarmos quem diga que é correto que primeiro se pague os juros sobre 

todo o capital. Este argumento só se justifica se o contrato for mensal, ou seja, se for tomado um 

empréstimo hoje para devolução em 30 dias, quando serão pagos os juros totais e o capital integral. 

Não é o caso de empréstimos que duram 6, 12, 18, 36 ou mais meses, como os que normalmente são 

vinculados às operações de Crédito Direto ao Consumidor. 
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6. Fundamentação para uso do Juros Simples – Método GAUSS 

O valor das prestações pelo Sistema Price de JUROS COMPOSTOS, de conformidade com 

os cálculos apresentados no item “4” supra, importava em R$ 756,64 , ou seja, o mesmo valor 

apresentado no contrato. Portanto, se faz necessário reelaborar os cálculos utilizando a metodologia de 

juros simples. Assim, na metodologia de regime do Juros Simples “os juros de cada período são sempre 

calculados em função do capital inicial (principal) aplicado. Os juros não são somados ao capital para 

o cálculo de novos juros nos períodos seguintes”, Puccini (2006 p. 13). 

Por isto, no regime de juros simples, “os juros são calculados sempre sobre o valor inicial, não 

ocorrendo qualquer alteração da base de cálculo durante o período de cálculo dos juros. (...) O regime 

de Juros Simples representa, portanto, uma equação aritmética, sendo que o capital cresce de forma 

linear, seguindo uma reta; logo, é indiferente se os juros são pagos periodicamente ou no final do 

período total”, Kuhnen (2006, p. 3). 

Da mesma forma, Francisco (1985, p. 12), define que “os juros são todos iguais, pois são 

calculados sobre o mesmo valor, que é o capital inicial. Podem ser retirados no final de cada mês ou 

no fim de 4 meses; o total será o mesmo” enquanto Cavalheiro (1992, p. 6), arremata que “quando os 

juros produzidos são pagos periodicamente ao capitalista, a capitalização se processa a juros simples”. 

Na mesma linha, Veras (1991, p. 60), defende que “nada impede que os juros sejam calculados 

ou até colocados à disposição do investidor, parceladamente no decorrer desse prazo. Nesse caso, 

embora os juros sejam calculados periodicamente, em várias vezes, seu cálculo é feito sempre sobre o 

capital inicial e o montante será a soma do capital inicial com as várias parcelas de juros, o que equivale 

a uma única operação”. 

Assim, aplicando ao contrato ao método de amortização a juros simples (Método Gauss) que, 

da mesma forma que o Sistema Price, tem como principal característica a liquidação de empréstimos 

em prestações constantes, periódicas e pós antecipadas. Todavia, neste sistema, as amortizações 

evoluem em progressão aritmética, com a equivalência sendo feita a juros simples, na data do valor 

futuro, enquanto no Sistema Price de juros compostos as amortizações crescem geometricamente, com 

a equivalência sendo, costumeiramente, feita na data do valor presente, a juros compostos. 

O principal argumento desse sistema de Juros Simples é que para o credor é indiferente receber 

o valor emprestado, com juros devidos, em uma única vez ou em parcelas periódicas e iguais. Nos dois 

casos, irá receber o valor emprestado, mais os juros remuneratórios devidos, pois, essas duas 

alternativas são homólogas, no regime de juros simples. 

Assim, para que não seja caracterizada a capitalização composta do juros remuneratórios (ou 

anatocismo) é necessário que a taxa de juros incida sobre um capital que se encontra na data focal zero, 

única data em que um valor não contém juros sendo que “em qualquer outra data haverá juro embutido, 

da data zero até essa outra data, validando o fundamento da teoria da preferência pela liquidez (valor 

do dinheiro no tempo)” Sandrini (2007 p. 74). 
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7. Recálculo do valor da prestação mensal pelos Juros Simples 

Reforçando os pontos controversos suscetíveis às adequações, informados anteriormente no 

item 4.5 supra, é evidente que a taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira 

Requerida de 13,7850% a.m., equivalente a 370,9988% a.a. está muito acima da taxa de juros 

remuneratórios nominalmente pactuada entre as partes (12,00% a.m. e 289,60% a.a.) e bastante 

superior, em 134,35% a mais, do que a taxa de 5,88% a.m. e 98,95 a.a., divulgada pelo Banco Central 

do Brasil (BACEN) para esse tipo de operação. 

Também, cabe ressaltar que no caso concreto, houve a indevida cobrança da Taxa de Abertura 

de Crédito (TAC) no valor de R$ 260,00, pois, apesar dessa instituição financeira ter o registro do 

Requerente como cliente em outras operações similares, não considerou esse registro histórico de 

relacionamento entre as partes nesse Contrato. 

A vista disso, segue adiante o recálculo das parcelas da operação em análise, utilizando a 

fórmula matemática específica, segundo Sandrini (2013, p.244), para cálculo de juros simples, 

promovendo a linearização dos juros remuneratórios e a adequação do contrato à taxa média de 

mercado divulgada pelo BACEN. 

O saldo devedor inicial, que é o total do empréstimo e base para os cálculos do financiamento, 

considerado doravante realizados passa a ser o devido de R$ 4.063,50. Este valor é equivalente à soma 

dos seguintes valores: R$ 4.000,00 do valor líquido do crédito e R$ 63,50 referente ao Imposto sobre 

Operações Financeira (IOF). A Taxa de Abertura de Crédito no valor de R$ 260,00, cobrada 

indevidamente, está sendo desconsiderada. 

Para montar a tabela com a distribuição dos valores envolvidos no financiamento utilizando o 

Método GAUSS, primeiramente deve-se calcular o valor da parcela mensal, também serão necessários 

ter: o saldo devedor inicial (PV) que é valor total do empréstimo; o valor do Índice de Ponderação (IP) 

para se obter o Juros de cada parcela; o número de parcelas do financiamento (n); a Taxa mensal de 

juros (i) e o Número da Parcela (NP), que representa a posição na sequência de pagamentos que se 

inicia na data de vencimento da primeira parcela e termina na data de vencimento da última parcela. 

Pois sabendo do número da parcela, sabe-se quantas parcelas faltam para concluir os pagamentos. 

7.1 Cálculo da Parcela Mensal no regime de Juros Simples 

Segue a fórmula matemática específica para encontrar o valor da parcela do financiamento 

utilizando o Método de Juros Simples – GAUSS. 

 

 

Fórmula: 

 

PMT =  

           PV . ( i  . n ) + PV 

 

           i . (n – 1)                 

                              + 1       x n 

                 2 
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Onde:  PMT = valor da parcela mensal – a calcular 

   PV = valor financiado (4.063,50) 

   i = taxa de juros ao mês (0,0588) – 5,88% 

   n = prazo do financiamento (12) 

 

Cálculo: 

 

     PMT =  

4.063,50 x ( 0,0588 x 12 ) + 4.063,50 

                                                                = 436,42 

       0,0588 x (12 – 1)                 

                                    + 1       x 12 

                 2 

                                                    

Resultado:      Parcela de R$ 436,42 para o financiamento em Juros Simples. 

7.2 Cálculo do Índice de Ponderação no regime de Juros Simples 

        O Índice de Ponderação (IP) é o coeficiente que será aplicado em todos os períodos para o 

cálculo dos juros remuneratórios a serem pagos em cada parcela. Este índice é obtido por meio da 

aplicação da fórmula matemática apresentada e aplicada a seguir, através das seguintes informações: 

Número de parcelas = 12 (n); Parcela mensal, encontrada no cálculo anterior no item 7.1 supra, no 

valor de R$ 436,42 (PMT) e o valor total do empréstimo a financiar R$ 4.063,50 (PV). 

Fórmula:  IP  =  { (PMT x n)  -  PV }   /   { (n + 1) * (n / 2) } 

      IP  =  { (436,42 x 12) – 4.063,50 } / { (13) * (6) } 

      IP  =  15,0454 

 Com essa parcela e demais informações, apresenta-se a seguir o quadro geral do financiamento 

deste Contrato aplicando o regime de Juros Simples – Tabela com o método GAUSS. 

 Para os cálculos dessa Tabela, serão utilizadas as seguintes informações: a) O número de 

parcelas do financiamento, =12 (n); o valor do Índice de Ponderação calculado, =15,0454 (IP); o valor 

da parcela mensal, =436,42 (PMT) e a posição da parcela onde se está calculando os juros encontrada 

na coluna da tabela chamada “N° Parcela” (NP). 
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7.3 Financiamento com Juros Simples – Método GAUSS 

=========================================================================================== 

Num. Índice Prestação Juros Amortização Saldo Devedor 

Parcela Ponderação R$ R$ R$ R$ 

=========================================================================================== 

0     4.063,50 

1 15,0454 436,42 180,54 255,88 3.807,62 

2 15,0454 436,42 165,50 270,92 3.536,70 

3 15,0454 436,42 150,45 285,97 3.250,74 

4 15,0454 436,42 135,41 301,01 2.949,73 

5 15,0454 436,42 120,36 316,06 2.633,67 

6 15,0454 436,42 105,32 331,10 2.302,57 

7 15,0454 436,42 90,27 346,15 1.956,42 

8 15,0454 436,42 75,23 361,19 1.595,23 

9 15,0454 436,42 60,18 376,24 1.218,99 

10 15,0454 436,42 45,14 391,28 827,70 

11 15,0454 436,42 30,09 406,33 421,37 

12 15,0454 436,42 15,05 421,37 0,00 
=========================================================================================== 

* Informações das parcelas em aberto, não pagas. 

7.4 Explicação sobre os cálculos da tabela de Juros Simples acima 

        Importante saber que foram utilizadas as informações: 

n = 12, que é número de parcelas do financiamento; 

IP = 15,0454, que é o valor do Índice de Ponderação calculado;  

PMT = 436,42, que é o valor da parcela mensal; 

NP, “N° Parcela”, coluna da Tabela, que tem a posição da parcela onde será usada  

para calcular os juros de cada parcela. 

        Sabendo disso, para calcular o valor dos juros (J) da parcela, multiplique o Índice de Ponderação 

(IP) por um cálculo que envolve a NP. Na verdade, nesse cálculo faz parte o número de parcelas 

restantes. A formula matemática é: J = IP x (n – NP + 1).  

Exemplificando, no caso da parcela do mês 1: 

J = 15,0454 x (12 –  1 + 1), J = 15,0454 x 12, J = R$ 180,54  

No mês 2, o valor dos Juros é: J = 15,0454 x (12 – 2 +1), J = R$ 165,50 

Na parcela 12, J = 15,0454 x [12 – (12 – 1)], J = 15,0454 x 1 = R$ 15,05. 
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A amortização é o mecanismo de redução do saldo devedor em consequência dos pagamentos 

efetuados. O valor da amortização é calculado da seguinte forma: Amortização no mês (Am) é igual a 

parcela (PMT) subtraída do valor do Juros (J). A fórmula é: Am = PMT – J. No exemplo do mês 1, a 

Amortização do mês será 436,42 – 180,54 que é igual a R$ 255,88. 

       Por fim, tem o Saldo Devedor que se inicia com o valor total do empréstimo no mês zero, data 

de assinatura do Contrato, que ao longo dos pagamentos feitos esse saldo é diminuído das amortizações 

ocorridas a cada mês. A redução do saldo devedor ocorre quando se subtrai dele o valor da amortização 

em cada parcela paga. Ou seja, o saldo devedor em questão é o saldo do mês anterior. No exemplo do 

mês 1, subtraímos do saldo devedor do mês zero, 4.063,50, o valor de 255,88 da amortização desse 

mês 1. O saldo devedor do empréstimo no mês 1, após o pagamento da parcela, será R$ 3.807,62. 

8. Indébito 

     Adotando-se a fórmula destinada ao cálculo de Juros Simples das prestações mensais, o valor 

das prestações não poderá ser superior a R$ 436,42, pois se adota como base, a progressão aritmética, 

que assegura o retorno do capital a Juros Simples ou Lineares. 

     Importante avaliar o que faz o sistema de capitalização de Juros Compostos utilizada no 

Contrato, Tabela Price, pois, o valor da parcela mensal calculada pela instituição financeira e cobrada 

ao Requerente foi de R$ 756,64, o que é bastante superior a parcela de R$ 436,42 encontrada pelos 

cálculos feitos no regime de Juros Simples. A diferença em desfavor da Requerente é equivalente a 

73,37%, o que significa R$ 320,22 cobrado a mais do que deveria, em cada parcela. 

    Deve-se destacar que, o valor originário da diferença entre os valores das parcelas cobradas 

pela Requerida e os valores das parcelas provenientes das adequações é apontado como indevido e 

qualificado como INDÉBITO. Portanto, mediante a possibilidade do indébito ser restituído a 

Requerente, este deverá ser monetariamente atualizado segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC/IBGE) a partir do plausível ato danoso, ou seja, desde a data do pagamento da 

parcela. A partir destes dados elaborou-se a Tabela a seguir, contemplando as diferenças entre as 

parcelas, bem como suas devidas atualizações. 

Considerando que o valor do dinheiro muda ao longo do tempo, ou seja, que a diferença cobrada 

em excesso pelo agente financeiro não tem o mesmo poder de compra atual, faz-se necessária a 

atualização destes valores indevidamente cobrados, tomando por base o Índice do INPC/IBGE, o qual 

pode ser obtido no site do IBGE, localizando o índice que toma como base a data de assinatura do 

Contrato, 01/10/2019, e que mostra o valor acumulado de cada mês das parcelas com a data-base para 

atualização (dez/2013 = 100). 
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No item 7.3 supra, mostra a Tabela do financiamento utilizando o método GAUSS. A forma 

como está distribuída mostra como seria toda a transação, entretanto, irá ser mostrado e calculado os 

valores dessa tabela de acordo com a realidade, pois, as últimas três parcelas não foram pagas, ou seja, 

as parcelas pagas foram do primeiro ao nono mês. Essa informação consta com texto em cor 

VERMELHA para melhor identificação. 

  Adiante será mostrada a tabela com o quadro geral do financiamento contendo o cálculo do 

indébito de cada parcela através da diferença entre a parcela paga indevida e a parcela devida. Antes 

disso será calculado o Fator de Atualização da diferença de cada parcela, através dos índices 

informados pelo INPC/IBGE. 

8.1 Cálculo das diferenças e atualização do indébito seguindo INPC/IBGE 

    A diferença entre os valores das parcelas (D) é obtida ao subtrair o valor calculado da nova 

parcela no regime de Juros Simples, R$ 436,42, que é a parcela devida, pela parcela cobrada indevida 

de R$ 756,64, escrita no contrato calculada pelo regime de Capitalização Composta de Juros, e paga 

durante nove meses pelo Requerente. Essa diferença é o valor pago indevido menos o valor devido (R$ 

756,64 – R$ 436,42). Essa diferença (D) de cada parcela é de R$ 320,22. 

    Os fatores utilizados para a correção monetária do indébito, são derivados dos números índices 

acumulados nas séries históricas do INPC/IBGE. O cálculo do fator de atualização do período (FAₜ) 
constitui-se da divisão do número índice INPC/IBGE acumulado para o período correspondente ao 

valor a ser atualizado, ou seja, trazer os valores das parcelas pagas referente a cada data de seu 

vencimento para a data de vencimento da última parcela paga. Isso se faz dividindo o valor do índice 

da última parcela paga, a nona parcela (FA₉), pelo índice da parcela que será atualizada a diferença. 

Exemplo: Para atualizar a parcela 1 paga com vencimento 01/11/2019 de índice INPC 5384,15 e 

sabendo que o índice da nona parcela é de 5493,48, logo, o FA₁ = 5493,48 / 5384,15, resulta FA₁ = 

1,0203059, ou seja, FA₁ é o Fator de Atualização que irá atualizar o valor da diferença da parcela 1. 

    O indébito atualizado é o valor do resultado da multiplicação do valor da Diferença (Dₜ), pelo 

Fator de Atualização (FAₜ) correspondente ao período (ₜ) em que este foi gerado. Portanto, a 

atualização monetária do indébito gerado no pagamento da parcela n° 1, por exemplo, será: Indébito 

Atualizado₁ = D₁ x FA₁, Indébito Atualizado₁ = R$ 320,22 x 1,0203059, logo o Indébito da parcela n° 

1 é igual a R$ 326,72 atualizado até a data da nona parcela. E assim faz-se o mesmo cálculo para 

atualizar o valor da diferença de todas as parcelas pagas do financiamento. A soma de todos os valores 

atualizados das diferenças das parcelas pagas, o indébito gerado de cada parcela, chega-se ao total do 

Indébito Atualizado de R$ 2.900,58 sobre as 9 parcelas pagas. A seguir a Tabela do Indébito mostra 

esses valores. 

  

mailto:franklindelano@gmail.com


 

ADMINISTRADOR 

CRA-RJ  N. 20.70908-0 

Pós Graduado em Gestão pela FGV – RJ 
 

Celular: 81 9 9585-4300 e WhatsApp: +55 81 9 8182-9457   
Email: franklindelano@gmail.com 
Facebook & Instagram: @franklindelanoperitojudicial 

 

 

 

Perícia em Empréstimos Bancários 

Empréstimo Pessoal, Cheque Especial, Cartão de Crédito, 
Capital de Giro, Financiamento de Veículos e Construtoras 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

   
     WWW 

 

Rua Sete de Setembro, 167 / 61 – Boa Vista – Recife-PE – CEP:50060-070 
 

PARECER TÉCNICO EXTRAJUDICIAL 
 

Página 21 de 28 

 

            
           WhatsApp 

 

8.2 Tabela do Indébito com o regime de Juros Simples 

 Essa tabela utiliza o regime de Juros Simples, método de GAUSS, onde se compara a parcela 

mensal cobrada no Contrato de R$ 756,64 ,taxa de juros de 13,7850% a.m., com a parcela mensal  de 

R$ 436,42, do regime de Juros Simples, calculada com a Taxa de Juros de 5,88% divulgada pelo 

BACEN, detalhes nos itens 7.1, 7.2 e 7.3 supra. Esses cálculos estão mostrados também para embasar 

as situações 1 e 2 descritas no item 10 supra. 

================================================================================================================ 

N° Vencimento Parcela Parcela Diferença INPC Fator de Indébito 

Parcela da Parcela Cobrada R$ Devida R$ R$ IBGE Atualização Atualizado R$ 

================================================================================================================ 

1 01/11/2019          756,64         436,42  320,22 5384,15 1,0203059 326,72 

2 01/12/2019          756,64         436,42  320,22 5449,84 1,0080076 322,78 

3 01/01/2020          756,64         436,42  320,22 5460,19 1,0060969 322,17 

4 01/02/2020          756,64         436,42  320,22 5469,47 1,0043898 321,63 

5 01/03/2020          756,64         436,42  320,22 5479,32 1,0025843 321,05 

6 01/04/2020          756,64         436,42  320,22 5466,72 1,0048951 321,79 

7 01/05/2020          756,64         436,42  320,22 5453,05 1,0074142 322,59 

8 01/06/2020          756,64         436,42  320,22 5469,41 1,0044008 321,63 

9 01/07/2020          756,64         436,42  320,22 5493,48 1,0000000 320,22 

10 01/08/2020 756,64            436,42     

11 01/09/2020 756,64            436,42     

12 01/10/2020          756,64           436,42     

     Total Indébito Atualizado = 2.900,58 
================================================================================================================ 

* Informações das parcelas em aberto, não pagas. 
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8.3 Tabela do Indébito com a Capitalização Composta de Juros 

 Nessa tabela estão sendo usadas as parcelas calculadas no regime de Capitalização Composta 

de Juros, onde é feita, para cada parcela, a comparação da mensalidade cobrada em contrato, R$ 

756,64, que possui os Juros de 13,7850% a.m. e a mensalidade de R$ 481,50 calculada no regime de 

Juros Compostos, com a Taxa de Juros de 5,88% divulgada pelo BACEN, detalhes nos itens 4.6 e 4.7 

supra. Esses cálculos estão mostrados também para embasar as situações 3 e 4 descritas no item 10 

supra. 

================================================================================================================ 

N° Vencimento Parcela Parcela Diferença INPC Fator de Indébito 

Parcela da Parcela Cobrada R$ Devida R$ R$ IBGE Atualização Atualizado R$ 

================================================================================================================ 

1 01/11/2019          756,64         481,50  275,14 5384,15 1,0203059 280,73 

2 01/12/2019          756,64         481,50  275,14 5449,84 1,0080076 277,34 

3 01/01/2020          756,64         481,50  275,14 5460,19 1,0060969 276,82 

4 01/02/2020          756,64         481,50  275,14 5469,47 1,0043898 276,35 

5 01/03/2020          756,64         481,50  275,14 5479,32 1,0025843 275,85 

6 01/04/2020          756,64         481,50  275,14 5466,72 1,0048951 276,49 

7 01/05/2020          756,64         481,50  275,14 5453,05 1,0074142 277,18 

8 01/06/2020          756,64         481,50  275,14 5469,41 1,0044008 276,35 

9 01/07/2020          756,64         481,50  275,14 5493,48 1,0000000 275,14 

10 01/08/2020          756,64         481,50                  -                   -                         -                            -    

11 01/09/2020          756,64         481,50                  -                   -                         -                            -    

12 01/10/2020          756,64         481,50                  -                   -                         -                            -    

    Total indébito atualizado =            2.492,24  
================================================================================================================ 

* Informações das parcelas em aberto, não pagas. 

9. Análise dos valores no regime de Juros Simples 

Com base nos valores demonstrados até o momento e considerando o período de 12 meses (12 

parcelas mensais) como referência para os cálculos de Juros Simples ou aritméticos, tendo a taxa média 

de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), constata-se que o valor de cada prestação 

devida é de R$ 436,42. 
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Segundo a documentação (extratos bancários) apresentada, a Requerente efetuou pontualmente 

o pagamento de 9 parcelas mensais no valor de cada R$ 756,64, o que representa um montante pago 

até a presente data de R$ 6.809,76. Entretanto, o valor total que o requerente deveria ter pago, referente 

as 9 parcelas mensais de R$ 436,42, corresponde a R$ 3.927,78. A diferença em cada parcela é de 

R$ 320,22 a mais (756,64 – 436,42). O total do Indébito Atualizado é de R$ 2,900,58, que deverá 

ser restituído ao Requerente. 

De fato, percebe-se uma considerável diferença entre o valor pago, pelo Contrato, e o valor que 

deveria ser pago, ou seja, R$ 6.809,76 – R$ 3.927,78 respetivamente, que resulta em R$ 2.881,98 

pagos a mais. Caso não haja a Revisão do presente Contrato a Requerente irá pagar a mais R$ 

3.842,64 do que deveria, que é a diferença paga a mais em cada parcela nos 12 meses do financiamento 

(R$ 320,22 x 12). 

10. Análise de cada situação do Indébito a ser Restituído 

10.1 Situação 1 – Regime de Juros Simples com Restituição em Dobro 

    Conforme demonstrado na Tabela GAUSS, itens 7.3 e 8.2 deste documento, as 9 parcelas foram 

pagas pontualmente consecutivas pela Requerente, restando um saldo devedor em aberto de R$ 

1.218,99. Sendo assim, caso o entendimento do Douto Juízo seja pela ilegalidade da aplicação da 

Capitalização Composta dos juros remuneratórios (Tabela Price), condenando a Requerida a 

Restituição em Dobro dos valores indevidamente cobrados em excesso6, os valores a serem adotados 

deverão estar de acordo com os demonstrados a seguir. 

CÁLCULO – Situação 1: 

A Indébito atualizado (item 8.2 supra) R$ 2.900,58 

B Repetição do Indébito (Art. 42 CDC) R$ 2.900,58 

C Crédito (A + B) R$ 5.801,16 

D Saldo devedor da 9ª parcela (item 7.3 supra) R$ 1.218,99 

E Saldo a ser restituído ao Requerente (C – D) R$ 4.582,17 

      

O Saldo Devedor (D) é subtraído do Crédito (C) resultando no Indébito devidamente atualizado pelo 

INPC/IBGE (E). Esse Crédito contém a Restituição em Dobro. 

RESULTADO – Situação 1: 

A Requerente tem o contrato devidamente quitado e um saldo a lhe ser restituído 

equivalente a R$ 4.582,17. 

 
6 CDC, Art. 42, Parágrafo único. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 
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10.2 Situação 2 – Regime de Juros Simples com Restituição Simples 

   Conforme demonstrado na Tabela GAUSS, itens 7.3 e 8.2 deste documento, as 9 parcelas foram 

pagas pontualmente consecutivas pela Requerente, restando um saldo devedor em aberto de R$ 

1.218,99. Sendo assim, caso o entendimento do Douto Juízo seja pela ilegalidade da aplicação da 

Capitalização Composta dos juros remuneratórios (Tabela Price), condenando a Requerida a 

Restituição Simples, dos valores indevidamente cobrados em excesso, os valores a serem adotados 

deverão estar de acordo com os demonstrados a seguir. 

CÁLCULO – Situação 2: 

A Indébito atualizado (item 8.2 supra) R$ 2.900,58 

B Repetição do Indébito (Art. 42 CDC) R$ 0,00 

C Crédito (A + B) R$ 2.900,58 

D Saldo devedor da 9ª parcela (item 7.3 supra) R$ 1.218,99 

E Saldo a ser restituído ao Requerente (C – D) R$ 1.681,59 

 

O Saldo Devedor (D) é subtraído do Crédito (C) resultando no Indébito devidamente atualizado 

pelo INPC/IBGE (E). Esse Crédito contém a Restituição Simples. 

RESULTADO – Situação 2: 

A Requerente tem o contrato devidamente quitado e um saldo a lhe ser restituído 

equivalente a R$ 1.681,59. 

10.3 Situação 3 – Capitalização de Juros Compostos com Restituição em Dobro 

Revendo o cálculo da parcela, utilizando o sistema Price e taxa de juros divulgada pelo BACEN 

de 5,88% a.m., demonstrado no item 4.6 supra, se tem a parcela mensal no valor de R$ 481,50. Na 

tabela Price do item 4.7 supra informa o saldo devedor após paga a nona parcela de R$ 1.289,90. Com 

essas informações foi desenvolvida uma tabela contendo o financiamento utilizando o sistema de Juros 

Compostos, Tabela Price, no item 8.3 supra, com a diferença entre as Taxas de Juros remuneratórios 

do Contrato, parcela cobrada e paga de R$ 756,64 e a parcela devida pelo sistema Price com Taxa de 

Juros do BACEN de R$ 481,50. Essa diferença, em cada parcela, será reajustada para a data atual, 

seguindo o índice do INPC/IBGE para esse período. A coluna “Indébito Atualizado R$” da Tabela 

acima informa esses valores reajustados até a data da nona parcela. 

Sendo assim, caso o entendimento do Douto Juízo seja pela aplicação da Capitalização 

Composta dos juros remuneratórios (Tabela Price), condenando a Requerida a Restituição em Dobro, 

dos valores indevidamente cobrados em excesso, os valores a serem adotados deverão estar de acordo 

com os demonstrados a seguir. 
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CÁLCULO – Situação 3: 

A Indébito atualizado (item 8.3 supra) R$ 2.492,24 

B Repetição do Indébito (Art. 42, CDC) R$ 2.492,24 

C Crédito (A + B) R$ 4.984,48 

D Saldo devedor da 9ª parcela (item 4.7 supra) R$ 1.289,90 

E Saldo a ser restituído ao Requerente (C – D) R$ 3.694,58 

 

O Saldo Devedor (D) é subtraído do Crédito (C) resultando no Indébito devidamente atualizado 

pelo INPC/IBGE (E). Esse Crédito contém a Restituição em Dobro. 

RESULTADO – Situação 3: 

A Requerente tem o contrato devidamente quitado e um saldo a lhe ser restituído 

equivalente a R$ 3.694,58. 

10.4 Situação 4 – Capitalização de Juros Compostos com Restituição Simples 

Conforme demonstrado na Tabela Price, no item 4.7 supra, as 9 parcelas foram pagas 

pontualmente consecutivas pela Requerente, restando um saldo devedor em aberto de R$ 1.289,90. 

Caso o entendimento do Douto Juízo seja pela aplicação da Capitalização Composta dos 

juros remuneratórios (Tabela Price), condenando a Requerida a Restituição Simples, dos valores 

indevidamente cobrados em excesso, os valores a serem adotados deverão estar de acordo com os 

demonstrados a seguir. 

CÁLCULO – Situação 4: 

A Indébito atualizado (item 8.3 supra) R$ 2.492,24 

B Repetição do Indébito (Art. 42, CDC) R$ 0,00 

C Crédito (A + B) R$ 2.492,24 

D Saldo devedor da 9ª parcela (item 4.7 supra) R$ 1.289,90 

E Saldo a ser restituído ao Requerente (C – D) R$ 1.202,34 

 

O Saldo Devedor (D) é subtraído do Crédito (C) resultando no Indébito devidamente atualizado 

pelo INPC/IBGE (E). Esse Crédito contém a Restituição Simples. 

RESULTADO – Situação 4: 

A Requerente tem o contrato devidamente quitado e um saldo a lhe ser restituído 

equivalente a R$ 1.202,34. 
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11. Resultado Geral do Parecer 

Por intermédio das informações apresentadas, entende-se que: 

❖ A Requerida utilizou taxa de juros remuneratórios consideravelmente superior à taxa pactuada, 

não cumprindo o que havia sido convencionado entre as partes e tornando descomedidamente 

oneroso o contrato em desfavor da Requerente; 

 

❖ A Requerida aplicou, na operação, metodologia que se utiliza da capitalização composta de 

juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, Tabela Price ou outra denominação dada 

a esta forma de amortização) onerando em demasia o contrato em desfavor da Requerente; 

 

❖ A Requerida realizou a cobrança indevida da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) no valor de 

R$ 260,00, onerando o contrato em desfavor da requerente, desconsiderando o longo histórico 

de relacionamento existente entre as partes. Histórico esse comprovado através de documentos 

de operações de empréstimos feitos anteriormente; 

 

❖ A diferença gerada entre as prestações mensais devido a adoção do regime de capitalização 

composta de juros remuneratórios enquanto deveria ser adotado o regime de capitalização 

simples alcançará o valor de R$ 3.842,64 após o pagamento das 12 parcelas contratadas, 

(diferença de R$ 320,22 x 12); 

 

❖ Na SITUAÇÃO 1 do item 10.1 supra, utilizando a Tabela de Indébito com Juros Simples do 

item 8.2 supra, explica que caso o Douto Juízo decida aplicar a Restituição em Dobro (Art. 

42, CDC), dos valores indevidamente pagos em excesso pela Requerente, e pela ilegalidade 

da aplicação da Capitalização Composta dos juros remuneratórios, condenando a Requerida 

a Restituição em Dobro de juros remuneratórios, ao abater do saldo devedor remanescente do 

pagamento da 9ª parcela (R$ 1.218,99) no Crédito advindo do indébito atualizado pelo 

INPC/IBGE com repetição em dobro (R$ 5.801,16), restará a Requerente o contrato 

devidamente quitado e um saldo a lhe ser restituído equivalente a R$ 4.582,17; 

 

❖ Na SITUAÇÃO 2 do item 10.2 supra, utilizando a Tabela de Indébito com Juros Simples do 

item 8.2 supra, explica que caso o Douto Juízo decida aplicar a Restituição Simples dos 

valores indevidamente pagos em excesso pela Requerente, e pela ilegalidade da aplicação da 

Capitalização Composta dos juros remuneratórios, condenando a Requerida a Restituição 

Simples de juros remuneratórios, ao abater o saldo devedor (R$ 1.218,99) no Crédito advindo 

do indébito atualizado pelo INPC/IBGE com repetição simples (R$ 2.900,58), estará a 

Requerente o contrato devidamente quitado e um saldo a lhe ser restituído equivalente a R$ 

1.681,59; 
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❖ Na SITUAÇÃO 3 do item 10.3 supra, utilizando a Tabela de Indébito com Capitalização 

Composta de Juros do item 8.3 supra, explica que caso o Douto Juízo decida aplicar a 

Restituição em Dobro (Art. 42, CDC), dos valores indevidamente pagos em excesso pela 

Requerente, e pela aplicação da Capitalização Composta de juros remuneratórios, 

condenando a Requerida a Restituição em Dobro de juros remuneratórios, ao abater o saldo 

devedor (R$ 1.289,90) no Crédito advindo do indébito atualizado pelo INPC/IBGE com 

repetição em dobro (R$ 4.984,48), estará a Requerente o contrato devidamente quitado e um 

saldo a lhe ser restituído equivalente a R$ 3.694,58; 

 

❖ Na SITUAÇÃO 4 do item 10.4 supra, utilizando a Tabela de Indébito com Capitalização 

Composta de Juros do item 8.3 supra, explica que caso o Douto Juízo decida aplicar a 

Restituição Simples dos valores indevidamente pagos em excesso pela Requerente, e pela 

aplicação da Capitalização Composta de juros remuneratórios, condenando a Requerida a 

Restituição Simples de juros remuneratórios, ao abater o saldo devedor (R$ 1.289,90) no 

Crédito advindo do indébito atualizado pelo INPC/IBGE com repetição simples (R$ 2.492,24), 

estará a Requerente o contrato devidamente quitado e um saldo a lhe ser restituído equivalente 

a R$ 1.202,34; 

 

❖ Conforme §2° do Artigo 330 do Código de Processo Civil (CPC), o valor incontroverso da 

prestação para o caso concreto representa o montante de R$ 436,42, que deverá ser pago no 

tempo e modo contratados. 
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12. Encerramento 

Nada mais havendo a comentar, encerra-se o presente Parecer Técnico Econômico-

Financeiro Extrajudicial, emitido por processamento eletrônico, somente no anverso do papel, em 

28 (vinte e oito) folhas, que englobam o resultado dos exames documentais dos autos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife, 03 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Franklin Delano 
PERITO JUDICIAL 

ADMINISTRADOR – CRA-RJ 20.70908-0 
franklindelano@gmail.com 

81 9 9585-4300 
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