
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0002042-25.2012.815.2001.
ORIGEM: 17ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Santander Leasing S/A.
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva.
APELADO: Edmundo de Menezes Dantas.
ADVOGADO: Isócrates de Tácito L. Clemente.

EMENTA:  APELAÇÃO.  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  PRELIMINARES.  CERCEAMENTO  DO
DIREITO  DE  DEFESA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
OPORTUNIZAÇÃO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  INÉRCIA  DA  PARTE.
REJEIÇÃO.  INÉPCIA  DA  INICIAL.  PETIÇÃO  QUE  NARRA  OS  FATOS
DONDE  DECORRE  LOGICAMENTE  O  PEDIDO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXA  ANUAL  DE  JUROS  SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA  QUE  INADMITIU  A  CAPITALIZAÇÃO.  REFORMA  QUE  SE
IMPÕE. PROVIMENTO.

1.  Não  há  cerceamento  do  direito  de  defesa  quando  o  Juiz,  apesar  de  proferir
julgamento antecipado da lide, oportuniza a produção de provas e a parte se mantém
inerte.

2. Não há que se falar em inépcia da inicial, na medida em que a exordial preenche
os requisitos do art. 282 do CPC, indicando, de forma clara, os fatos e fundamentos
dos quais decorre, logicamente, o pedido formulado.

3.  “Admite-se  a  capitalização  mensal  de  juros  nos  contratos  firmados  após
31/3/2000,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  n.º  1.963-17,  desde  que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal” (STJ,
AgRg no AREsp 231.941/RS, Rel.  Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0002042-25.2012.815.2001,  em que figuram como Apelante Santander Leasing
S/A e Apelado Edmundo de Menezes Dantas.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em conhecer  a  Apelação,  rejeitar  as
preliminares, e, no mérito, dar-lhe provimento. 

VOTO.

Santander Leasing S/A interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 131/137, nos autos da  Ação
Revisional  de  Contrato  c/c  Repetição  de  Indébito,  em  face  dele ajuizada  por



Edmundo de Menezes Dantas, que julgou procedente o pedido que objetivava a
vedação da capitalização de juros e determinou a devolução do valor pago de forma
simples, e improcedentes os pedidos que pretendiam limitar os juros moratórios em
12% ao  ano,  e  repetir  o  indébito  de  forma  dobrada,  condenando-o  em custas  e
honorários que fixou em R$ 600,00. 

Em suas razões,  f. 146/158,  arguiu as preliminares de nulidade da sentença
pelo julgamento antecipado da lide, por não lhe ter sido oportunizada a produção de
provas para demonstrar  que não houve cobrança ilegal,  e  que todos os  encargos
questionados  pelo  Autor/Apelado  foram previamente  pactuados,  e  de  inépcia  da
inicial,  porquanto da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido, e, no
mérito,  alegou que o Apelado teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais,
devendo  ser  obedecido  o  princípio  do  pacta  sunt  servanda,  que  não  existe
onerosidade excessiva no contrato firmado entre as partes, que é legal a capitalização
de juros pactuada, que eventual repetição de indébito não deve ocorrer em dobro, e
que os honorários advocatícios devem ser reduzidos em razão de terem sido fixados
de forma excessiva, pugnando pelo provimento do Recurso e pré-questionamento
das Súmulas 211 do STJ, e 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazoando, f. 192/195, o Apelado alegou não ter como serem acolhidas
as preliminares de anulação da sentença por  julgamento antecipado da lide e  de
inépcia da inicial, porquanto além da Exordial vir devidamente instruída com laudo
pericial, quando intimado para especificação de provas o Apelante ter informado a
ausência de provas a produzir e, no mérito, alegou que a Súmula 121 do STF veda a
capitalização  de  juros,  ainda  que  expressamente  convencionada,  pugnando  pelo
desprovimento do Apelo.

O Ministério Público não se pronunciou sobre o mérito recursal.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f 158.

É o Relatório.

O cerceamento do direito de defesa alegado pelo Apelante, por não lhe ter
sido  oportunizada a produção de provas para demonstrar que não houve cobrança
ilegal, e que todos os encargos questionados pelo Autor/Apelado foram previamente
pactuados, não estão configurados, consoante entendimento do STJ1, uma vez que o
Juiz pode proferir julgamento antecipado da lide amparado no art. 330, I, do CPC,
por serem eminentemente de direito as matérias discutidas no processo.

Acrescente-se ao fato de, quando intimado para produção de provas, f. 113, o
Apelante/Réu haver informado a inexistência de provas a produzir, pelo que rejeito
a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

A petição inicial  não é inepta,  porquanto de sua leitura constata-se haver
narrativa clara e descritiva suficiente dos fatos abordados, com fundamentação legal
pertinente,  da  qual  decorre logicamente o  seu  pedido,  restando  atendidos  os
requisitos exigidos pelo art. 282, do CPC, razão pela qual  rejeito a preliminar de
inépcia da inicial.

1 STJ, AgRg na MC 14.838/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008,
DJe 28/11/2008.



Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O STJ2 firmou o entendimento de que a capitalização deve ser considerada
expressamente pactuada quando a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da
mensal.

O instrumento  contratual  em análise,  f.  16,  previu  uma taxa  de  juros  de
29,29% a.a. e de 2,16% a.m., pelo que, multiplicando-se a taxa mensal por doze,
chega-se ao percentual  de 25,92%, inferior  à taxa anual,  o que torna evidente a
pactuação da capitalização de juros, nos termos do entendimento acima invocado.

No que diz respeito ao prequestionamento da matéria, deixo consignado que
o Julgador não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todas as normas
legais invocadas pela parte, cabendo-lhe lançar decisão fundamentada, julgando a
lide e prestando a tutela jurisdicional requerida.

Entretanto, apenas para evitar a oposição de embargos declaratórios, dou por
prequestionada  a  matéria  e  os  dispositivos  legais  invocados  pelo  Apelante,
declarando não existir nesta decisão qualquer violação a tais regras.

Como  a  pretensão  do  Autor  consistia  na  declaração  da  ilegalidade  da
cobrança de juros capitalizados, na limitação dos juros e na devolução, em dobro,
dos valores pagos a estes títulos, e ele não obteve êxito em qualquer dos pedidos,
deve suportar totalmente o pagamento das custas e honorários, observado o art. 12
da Lei 1.060/50, por ser beneficiário da gratuidade judiciária, f. 43.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação  e  rejeitadas  as  preliminares  de
cerceamento de direito de defesa e de inépcia da inicial, dou-lhe provimento
para  declarar  legítima  a  capitalização  de  juros,  condenando  o  Autor  ao
pagamento das custas e honorários, observado o art. 12 da Lei 1.060/50.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado na  sessão  ordinária  de 27  de  janeiro  de
2015,  com voto,  o  Exm.°  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exm.° Des. João Alves da Silva. Presente à

2 AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JU-
ROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DAS MENSAIS. POSSIBILIDADE DA
COBRANÇA. 1. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000,
reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no
ajuste. 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 (Recurso Especial repetitivo n.  973.827/RS) (STJ,
AgRg no AREsp 316735/SC, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, publi-
cado no DJe de 25/03/2014).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL DE  JUROS.  TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR  À  TAXA NOMINAL
MENSAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELA 2ª SEÇÃO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC  (RESP  N.  973.827/RS,  DJE  DE  24/9/2012).  RECURSO  MANIFESTAMENTE  INFUNDADO  E
PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC. 1. "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" (REsp n. 973.827/RS, DJe de 24/9/2012). Precedente representativo de controvérsia repetitiva (art.
543-C do CPC) (STJ, AgRg no AREsp 461626/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
20/03/2014, publicado no DJe de 25/03/2014).



sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  convocada  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


