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SENTENÇA  ULTRA  PETITA,  EX  OFFICIO. 
EXCESSO AFASTADO. ACOLHIMENTO.
 
− Quando houver  sentença  ultra  petita deverá 
ser  afastado  apenas  o  excesso.  Configurada  a 
revisão  de  cláusula  contratual  não  enfrentada 
especificamente  na inicial,  é  de  ser  adequada,  de 
ofício,  de  modo  a  limitar  a  revisão  ao  encargo 
suscitado.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE  REVISÃO  DE 
CONTRATO. FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO. 
ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 
EXCLUSÃO  DA  TAC  E  DA  TEC. PEDIDO 
JULGADO PARCIALMENTE  PROCEDENTE. 
IRRESIGNAÇÃO.  EXPRESSA  CONVENÇÃO 
ENTRE  AS  PARTES.  VARIAÇÃO ENTRE  AS 
TAXAS  MENSAL  E  ANUAL.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO 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.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Volkswagen 

S/A, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª  Vara 
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Regional  de  Mangabeira que julgou  parcialmente procedente o pedido 

formulado na Ação de Revisão de Contrato proposta por José Roberto Carneiro 

da Silva.

Nas razões da Apelação, o Promovido reiterou a possibilidade 

de cobrança dos juros capitalizados, da comissão de permanência e a validade 

das tarifas consideradas abusivas.

Contrarrazões não ofertadas.

  

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela nulidade parcial da 

sentença e desprovimento do Recurso Apelatório (fls.345/352).

É o relatório. 

DECIDO

Da Sentença ultra petita, ex officio.

Conforme  se  depreende  do  teor  do  art.  460  do  Código  de 

Processo Civil, é proibido ao magistrado, ao proferir a decisão da causa, deferir  

pedido diverso do que foi pleiteado. Ademais, ao prolatar a sentença ele deve 

ater-se aos estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o pedido, 

conforme prevê o art. 128 do mesmo Diploma Legal.

No caso em tela, extrai-se da exordial que a parte autora não 

formulou pedido no que tange à TAC/TEC, contudo a sentença acabou por 

analisá-la, realizando julgamento ultra petita.

Possível a sua adequação aos limites da lide, eliminando-se o 

excesso, convalidando-se a decisão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO  ULTRA PETITA. 
DECOTE  DO  EXCESSO.  1.  Caracterizado  o 
provimento  ultra  petita,  não  é  necessário  anular  a 
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sentença, basta que seja decotada a parte na qual a 
decisão se excedeu. Precedentes. 2. Agravo regimental 
não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  153754  PE 
2012/0063478-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data 
de  Julgamento:  04/09/2012,  T2  -  SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 11/09/2012)

Dessa  forma,  classificada  como  sentença  ultra petita,  não 

enseja a nulidade total, devendo, tão somente, ser reduzida aos limites em que 

a causa foi proposta.

Assim, vai desconstituída, de ofício, a sentença na parte em 

que excedeu o pedido inicial, no tocante a ilegalidade da TAC e TEC, limitando-

se a condenação ao pedido da exordial.

Dito isso, passo ao exame dos pontos, os quais há expresso 

enfrentamento na inicial, mantendo a contratação em seus termos, quanto aos 

demais aspectos. 

MÉRITO

Inicialmente,  tendo  a  sentença  não  considerada  abusiva  a 

comissão de permanência, a instituição financeira se apresenta, neste ponto, 

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

quanto  à  matéria.  Devendo,  portanto,  ser  analisada  a  questão  referente, 

apenas, a capitalização de juros.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Quanto  à  forma  correta  de  demonstrar  a  pactuação  da 

capitalização dos juros em contratos bancários, consolido posição de que a sua 

contratação pode ser verificada pela redação das cláusulas gerais ou quando a 

multiplicação da taxa de juros mensal pelos doze meses do ano é menor que a 

taxa anual prevista no contrato.

Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de contratos de 

empréstimo/financiamento bancário, a verificação da legalidade de composição 

das parcelas  pode se  dar  através da expressa previsão da contratação da 
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capitalização  (em  qualquer periodicidade)  ou  pela  demonstração  clara  de 

aplicação de juros compostos, que se dá pela conferência da taxa de juros 

anual superior a doze vezes a taxa mensal.

Deste modo, a informação constante no caso concreto de que 

a taxa de juros remuneratórios anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros 

mensal,  autoriza  a  manutenção  da  forma  de  composição  das  parcelas 

contatadas.

Nesse sentido, é a atual jurisprudência do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
REVISÃO  NO  STJ.  IMPOSSIBILIDADE. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.

1.  O  recurso  especial  não  é  a  sede  própria  para  a 
discussão de matéria de índole constitucional, sob pena 
de usurpação da competência exclusiva do STF.

2.  "A  capitalização  dos  juros  em  periodicidade 
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa 
e clara. 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" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ 
acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  DJe  de 
24.9.2012).

3. Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(AgRg  no  AREsp  349.807/MS,  Rel.  Ministra  MARIA 
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
05/09/2013, DJe 16/09/2013)

Assim, no caso dos autos, a sentença deve ser reformada, uma 

vez que verificada a incidência de capitalização mensal de juros, é admitida a 

sua possibilidade.

Destarte,  pelos motivos acima delineados,  com fulcro no art. 

557, § 1º-A,   do CPC, ACOLHO a preliminar de sentença  ultra petita e, no 

mérito,  PROVIMENTO  PARCIAL  ao  Apelo,  para  considerar  possível  a 

cobrança dos juros capitalizados.

Publique-se. Intimações necessárias.
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João Pessoa,  ___ de agosto de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO

                     Relatora
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