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PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.

– Os pleitos requeridos na exordial decorrem 
dos fundamentos nela expostos, não incidindo em 
qualquer das hipóteses elencadas pelo parágrafo 
único do artigo 295 do Código de Processo Civil.  

– Tratando-se de Ação de Revisão de Contrato, 
é suficiente a comprovação dos fatos alegados por 
meio de provas documentais.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE 
CONTRATO. ARRENDAMENTO  MERCANTIL. 
ILEGALIDADE  DA CAPITALIZAÇÃO  DE JUROS. 
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO 
EM  DOBRO.  PEDIDO JULGADO PARCIAL 
PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO  NA  FORMA 
SIMPLES. SEGUIMENTO NEGADO AO 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 inexistência 
de cláusula prevendo a taxa anual, resta impossível 
a analise da incidência da capitalização dos juros, 
restando vedada sua cobrança.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Santander Leasing 
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S/A Arrendamento Mercantil, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de 

Direito da 16ª Vara Cível da Capital  que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na Ação de  Revisão  de  Contrato  proposta por Geane 

Pereira da Silva.

Nas razões da Apelação, o Promovido requer, preliminarmente, 

o  indeferimento  da  inicial  por  inépcia.  No  mérito,  reiterou  a  validade  da 

capitalização de juros.

Contrarrazões ofertadas às fls.126/128.

  

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do 

Recurso Apelatório (fls.135/141). 

É o relatório. 

DECIDO

PRELIMINARES

Julgamento antecipado da lide

De  início,  pugna  o  insurreto  pela  nulidade  do  processo  da 

sentença  recorrida,  inclusive,  sob  a  tese  de  desrespeito  ao  princípio 

constitucional da ampla defesa.

Para  tanto,  sustenta  a  impossibilidade  do  julgamento 

antecipado da lide por ter sido cerceado seu direito de defesa, requerendo a 

anulação  da  sentença   para  propiciar  a  a  produção  de  novas  provas  que 

ampliaria a sua oportunidade de defesa.

Pois bem, malgrado toda a fundamentação esposada na peça 

apelatória, não verifico ser possível acolher a preliminar em disceptação.

Com efeito,  tratando-se de Ação de Revisão de Contrato,  é 
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suficiente a comprovação dos fatos alegados por meio de provas documentais, 

tais como, o contrato firmado entre as parte e laudo pericial.

Por tais razões, rejeito a presente preliminar.

Inépcia da inicial 

 

Quanto a preliminar ventilada, não merece cabimento, uma vez 

que não se tem por inepta a inicial que observa os requisitos do art. 282 do 

Código de Processo Civil, além de traduzir de forma articulada e inteligível os 

fundamentos e a pretensão da Promovente. 

Desta forma, não merece cabimento a presente preliminar.

Quanto ao mérito, versam os autos sobre Ação Revisional de 

Contrato de Financiamento de Veículo, tema já bastante debatido em nosso 

Tribunal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Quanto  a  forma  correta  de  demonstrar  a  pactuação  da 

capitalização dos juros em contratos bancários, o STJ consolidou a 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.

No caso concreto, não há indicação, no contrato, da taxa anual 

de juros remuneratórios pactuada, mas apenas do Custo Efetivo Total – CET, o 

qual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de 

crédito e de arrendamento mercantil.

Desta  forma,  nos  contratos  de  arrendamento  mercantil  é 

aceitável a capitalização mensal (apenas em contratos firmados a partir de 31 

de março de 2000/MP nº 2.170/2001) ou a anual, se expressamente verificada 

a  existência  da taxa  de  juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da  mensal. 
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Ausente pactuação expressa da taxa atual, impossível aferir a incidência da 

capitalização de juros. 

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).

Portanto,  como não há no contrato colacionado aos autos a 

discriminação  da  taxa  efetiva  anual,  inexiste  a  pactuação  expressa  da 

capitalização mensal dos juros, restando vedada a sua cobrança.

Por fim, no que tange à sucumbência, entendo que a sentença 

não deve ser alterada,  mantendo-se o percentual de 20% do valor da causa, 

porquanto tal verba restou adequadamente arbitrada, na forma do artigo 20, 

§3º, do CPC.

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

557 do CPC, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO SEGUIMENTO ao 

Apelo, mantendo a sentença recorrida.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO

                     Relatora
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