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AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  REVISONAL  DE 
CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. 
MANUTENÇÃO  DA  MONOCRÁTICA  QUE 
RECONHECEU  A  ILEGALIDADE  DA 
CAPITALIZAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO 
EXPRESSA  NO  PACTO.  DESCABIMENTO. 
ACÓRDÃO  DIVERGENTE  DA  ORIENTAÇÃO  DA 
CORTE DA CIDADANIA.  TAXA DE JUROS ANUAL 
SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL. 
IRRESIGNAÇÃO  ESPECIAL  N.  973827 
REPRESENTATIVA  DE  CONTROVÉRSIA. 
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 543-C, §7º, II, 
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  JUÍZO  DE 
RETRATAÇÃO  (ART.  2º,  III,  DA  RESOLUÇÃO  Nº 
27/2011,  DESTA CORTE).  PROVIMENTO  PARCIAL 
DA SÚPLICA REGIMENTAL.

-  Conforme  entendimento  do  STJ  no  julgamento  do 
REsp.  973.827,  “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”.

- Embora o agravo interno tenha sido desprovido com 
base na Jurisprudência mais recente e abalizada dos 
Tribunais Pátrios, inclusive com esteio no entendimento 
perfilhado nas Cortes  Superiores,  com o advento  do 
julgamento  do  recurso  especial  nº  973.827-RS, 
ocorrido  sob  o  rito  dos  repetitivos,  a  Corte  Cidadã 
dirimiu  a  incerteza  sobre  a  questão  ao  considerar 
válida a capitalização dos juros quando a taxa anual for 
superior ao duodécuplo da mensal.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  a  interposição  de  recurso  especial 

pelo Banco Santander Brasil  S/A,  fls.  206/223,  insurgência que impugna, entre outras 

questões, a declaração de ilegalidade na cobrança de juros, haja vista que esta Câmara 

Cível entendeu que não houve previsão contratual expressa autorizando a capitalização.

Uma vez submetido o feito à apreciação da Diretoria Jurídica desta Corte, 

para fins de exame de admissibilidade da irresignação endereçada ao Superior Tribunal  

de Justiça, resolveu a Presidência deste Pretório encaminhar o presente caderno recursal 

a esta Relatoria, para o fim de o Órgão Julgador reanalisar a matéria relativa à incidência 

dos juros remuneratórios aplicados na avença, à luz do art. 543-C, § 7º, II, da Lei Adjetiva 

Civil,  considerando-se o teor do REsp. 973.827, emanado do STJ em sede do rito de 

recursos repetitivos.

Em breve resumo, é o relatório.

VOTO

De início, cumpre ressaltar que a Lei Federal nº 11.672/2008 acrescentou ao 

Código de Processo Civil os procedimentos concernentes ao processamento e julgamento 

dos recursos especiais repetitivos.

Com efeito,  segundo  as  regras  instituídas  por  esse  normativo,  uma  vez 

publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em REsp submetido ao 

referido regime, cessa a suspensão das demais irresignações destinadas aquele Pretório 

(STJ), eventualmente, represadas nas Cortes locais.
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A partir daí, surgem dois caminhos: em sendo verificada a coincidência entre 

o  conteúdo  da  decisão  emanada  pelo  STJ  e  a  conclusão  concernente  ao  acórdão 

recorrido, não haverá que se falar em qualquer alteração dos julgados exarados; se, ao 

revés, constatar-se o descompasso, o feito será novamente submetido ao órgão julgador 

do Tribunal de origem, competindo-lhe reapreciar o decisum, de modo a ajustá-lo ou não 

ao posicionamento firmado na instância mais elevada, através do denominado juízo de 

retratação.

Assim,  verificada  a  existência  de  divergência,  necessária  se  faz  a 

reapreciação das proposições discordantes, conforme específica prescrição do art. 543-C, 

§ 7º, II, do Código de Processo Civil, cuja transcrição não se dispensa:

“Art.  543-C.  Quando  houver  multiplicidade  de  recursos  com  
fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será  
processado nos termos deste artigo. 
(...)
§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos  
especiais sobrestados na origem:
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido  
coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese  
de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de  
Justiça.”

Tal procedimento destina-se a racionalizar os julgamentos – servindo de filtro 

para barrar processos cuja solução pode ser divisada de logo – e, no âmbito interno desta 

Corte,  foi  regulamentado  pelo  art.  2º,  III,  da  Resolução  nº  27/2011,  que  cuida  da 

tramitação dos recursos extraordinários e especiais do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba, senão veja-se:

“Art.  2º.  Publicado  o  acórdão  representativo  da  controvérsia  pelo  
Supremo  Tribunal  Federal  ou  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  
julgando  o  mérito  da  questão  submetida  à  repercussão  geral  ou  
afetados  ao regime dos recursos repetitivos,  serão observados  os  
seguintes  procedimentos  quanto  aos  feitos  que  se  encontram  
sobrestados:
(...)
III-  divergindo  o  acórdão  recorrido  do  julgamento  do  Supremo  
Tribunal  Federal  ou do Superior  Tribunal  de Justiça, a Presidência  
encaminhará os autos ao Relator de origem, seu substituto legal ou  
seu sucessor, para juízo de retratação integral ou parcial (art. 543-B,  
§ 3º, in fine, e art. 543-C, § 7º, inciso II, do CPC)” 
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Dito  isso,  nesta  oportunidade,  examinando  a  questão  submetida 

novamente  ao  crivo  deste  Órgão  Jurisdicional,  cumpre  adiantar  a  necessidade  de 

retratação quanto à parte  do decisório  deste  Colegiado proferido em sede de Agravo 

Interno, especificamente no que pertine à declaração de ilegalidade na cobrança de juros 

compostos,  por  se  considerar,  naquela  ocasião,  necessária  a  previsão  contratual 

expressa autorizando a capitalização.

A  esse  respeito,  afigura-se  fundamental  destacar  que  o  Colendo  STJ, 

recentemente, em sede de julgamento de recursos repetitivos, conforme rito prescrito no 

artigo 543-C, do Código de Processo Civil,  realinhara,  através do recurso especial  nº 

973.827-RS,  a  sua  jurisprudência,  firmando  a  tese  de  que  “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”.

Vejamos o apontamento:

CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  
AÇÕES  REVISIONAL  E  DE  BUSCA  E  APREENSÃO 
CONVERTIDA  EM  DEPÓSITO.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS 
COMPOSTOS.  DECRETO  22.626/1933  MEDIDA PROVISÓRIA 
2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  MORA.  
CARACTERIZAÇÃO.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de  
Usura) em intervalo inferior  a um ano e permitida pela Medida  
Provisória  2.170-36/2001,  desde  que  expressamente  pactuada,  
tem por  pressuposto  a  circunstância  de  os  juros  devidos  e  já  
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal.  
Os  juros  não  pagos  são  incorporados  ao  capital  e  sobre  eles  
passam a incidir novos juros.
Por  outro  lado,  há  os  conceitos  abstratos,  de  matemática  
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",  
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios  
ao início do cumprimento do contrato.  A mera circunstância de  
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica  
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa  
de  juros  pelo  método  composto,  o  que  não  é  proibido  pelo  
Decreto 22.626/1933.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a  
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um  ano  em  contratos  celebrados  após  31.3.2000,  data  da  
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "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".
Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de  
permanência  não  pode  ser  cumulada  com  quaisquer  outros  
encargos remuneratórios ou moratórios.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o  
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração  
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.  
(REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel.  
para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012).

Portanto,  levando-se  em conta  que  a  decisão  da  2ª  Seção  do  Superior 

Tribunal  de  Justiça  firmou  o  entendimento  de  ser  considerado  como  pactuada 

expressamente a capitalização através da previsão em contrato bancário de taxa de juros 

anual superior a 12 vezes a mensal, as instituições financeiras não precisam incluir nos 

instrumentos cláusula que expresse a capitalização mensal  para serem autorizadas a 

cobrar o encargo efetivo contratado, bastando que especifique os percentuais que estão 

sendo fixados de maneira clara, de forma que não haja qualquer dúvida quanto ao valor 

da dívida, aos prazos de pagamento e tarifas.

Trasladando-se, pois, tal posicionamento à casuística em deslinde, exsurge 

dos autos a manifesta necessidade de readequação do entendimento exarado no acórdão 

recorrido relativamente à aplicação da capitalização mensal dos juros.

Assim, a teor do que autoriza o art. 543-C, § 7º, II, do CPC, e art. 2º, III, da  

Resolução  nº  027/2011,  do  TJPB,  reconsidero  parte  da  decisão  anterior,  de  fls. 
197/204,  dando PROVIMENTO PARCIAL À SÚPLICA REGIMENTAL DA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA PROMOVIDA, para, nos termos do REsp. 973.827, declarar a legalidade da 

aplicação  de  juros  capitalizados,  excluindo-o  da  condenação.  Ademais,  mantenho  o 

decisório em todos os seus demais termos.

Após, remetam-se os presentes autos à Diretoria Jurídica da Presidência do 
Desembargador José Ricardo Porto
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Egrégio TJPB, para fins de realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/13-R-J/02
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