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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRA-
TO DE FINANCIAMENTO. NOTA DE CRÉDITO COMER-
CIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA.  POSSI-
BILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE DE TARIFA DE CA-
DASTRO.  INEXISTÊNCIA  DO  REFERIDO  ENCARGO 
NO  PACTO.  IRREGULARIDAES  APONTADAS  NÃO 
CONSTATADAS. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RES-
TITUIR. UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT DO CÓ-
DIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUI-
MENTO AO RECURSO. 

-  “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL. AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCOR-
RÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ENTEN-
DIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DES-
TA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 538, PARÁ-
GRAFO ÚNICO, DO CPC. EVIDENTE INTUITO PROTELATÓ-
RIO. AGRAVO IMPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência  
do Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao art. 535, inci-
so II, do Código de Processo Civil,  quando o Tribunal de ori-
gem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as ques-
tões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir o vício  
de omisso  ao acórdão  somente  porque decidira  em sentido  
contrário à pretensão dos recorrentes. Precedentes.2. A capi-
talização dos juros é admissível quando pactuada e desde  
que haja legislação específica que a autorize.  Assim, per-
mite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas  
de  crédito  rural,  comercial  e  industrial  (Decreto-Lei  n.  
167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais ope-
rações realizadas  pelas instituições financeiras integran-
tes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas 
a  partir  da  publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17  
(31/3/2000) Resp n. 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,  
Segunda Seção, DJe 19/5/2010 (Recurso Repetitivo). 3.  Ca



racterizada a conduta protelatória da parte, de rigor a aplicação da  
multa fixada com fundamento no art. 538 do Código de Processo  
Civil.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.” (STJ- 
AgRg no AREsp 585.220/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉ-
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, 
DJe 27/03/2015) (grifei)

- Inexistindo no contrato qualquer cobrança acerca da tarifa 
de cadastro, não há que se falar em restituição do referido 
encargo.          

                     
                     VISTOS

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Jucélio  Rocha  de  Lima-ME 
buscando a reforma da sentença de fls. 228/235, que julgou improcedente a Ação de Re-

visão de Contrato de Financiamento.

Em suas razões recursais (fls. 240/246), o autor sustenta a ilegalidade  da 

capitalização mensal de juros, pugnando pela aplicação de juros simples nas prestações 

pactuadas, bem ainda requer a restituição, em dobro, de uma tarifa cobrada, independen-

te do nome correto da mesma.

Contrarrazões ofertadas – fls.252/266.

Parecer Ministerial (fls.273/274) sem manifestação de mérito, por entender 

inexistir interesse público na demanda.

É o breve relatório.

DECIDO

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, comportando a análise meritória monocráti -

ca, na forma permissiva do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil.
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Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou  em  confronto  com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

                       DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

Argumenta o recorrente que a capitalização de juros é ilegal, pois caracteriza 

anatocismo e promove o enriquecimento ilícito do credor.

Sem razão, conforme explico a seguir. 

A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite a 

cobrança do encargo em questão, mesmo em periodicidade mensal, desde que previa-

mente pactuado e que a celebração da avença tenha ocorrido a partir da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17 (31/3/2000) . 

Assim prevê a Súmula 93 da Corte da Cidadania:

“A LEGISLAÇÃO SOBRE CEDULAS DE CREDITO RURAL  CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL ADMITE O PACTO DE CAPITALIZA-
ÇÃO DE JUROS.”

A título complementar, cito recentíssimos precedentes do mencionado Tribu-

nal Superior. Vejamos

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECI-
AL. AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.  
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL.  ENTENDIMENTO  EM 
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMU-
LA  83/STJ.  MULTA  DO  ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO 
CPC. EVIDENTE INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO IMPRO-
VIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de  
Justiça não há ofensa ao art. 535, inciso II, do Código de Proces-
so Civil, quando o Tribunal de origem se manifesta, de modo sufi-
ciente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo  
possível atribuir o vício de omisso ao acórdão somente porque de-
cidira em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.  Prece-
dentes.2. A capitalização dos juros é admissível quando pac-
tuada e desde que haja legislação específica que a autorize.  
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Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas 
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n.  
167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais opera-
ções realizadas pelas instituições financeiras integrantes do  
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir  
da  publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17 (31/3/2000)  
Resp n. 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Se-
ção,  DJe  19/5/2010  (Recurso  Repetitivo).3.  Caracterizada  a 
conduta protelatória da parte, de rigor a aplicação da multa fixada  
com fundamento no art. 538 do Código de Processo Civil. 4. Agra-
vo regimental a que se nega provimento.” (STJ- AgRg no AREsp  
585.220/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEI-
RA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.  544 DO CPC)  -  
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA DE 
CRÉDITO  RURAL  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  CONHE-
CEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RE-
CURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA.
1. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial admitem  
a capitalização dos juros em periodicidade mensal,  quando 
pactuada. Súmula nº 93/STJ. O Tribunal a quo asseverou a  
existência de pactuação de capitalização dos juros no contra-
to. A inversão da premissa demandaria a reanálise de matéria fá-
tica e dos termos do contrato, providências vedadas nesta esfera  
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos enun-
ciados das Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. Pre-
cedentes.  2.  Agravo  regimental  desprovido.”  (STJ  -  AgRg  no  
AREsp 334.424/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TUR-
MA, julgado em 10/03/2015, DJe 23/04/2015) (grifei)

"PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS EMBAR-
GOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECI-
AL.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N.  
211/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.  
TABELA PRICE.  REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CON-
JUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  INADMISSIBILI-
DADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO  
MANTIDA. 1. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de  
origem obsta o conhecimento  do recurso especial,  por falta  de  
prequestionamento, incidindo a Súmula n.211/STJ. 2. É permitida  
a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, desde  
que expressamente pactuada. 3. O recurso especial não compor-
ta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fáti-
coprobatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do 
STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a Ta-
bela Price não foi utilizada. Alterar esse entendimento demandaria  
a análise do contrato e das provas produzidas, circunstância que  
atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo regimental a  
que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 116.564/RS,  
ReI. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,  
julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014) 
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Nesse contexto, verifico que o pacto (fls.27/40) fora firmado no ano de 2011, 

ou seja, em data posterior à MP 1963/2000, quando já se admitia a capitalização de juros.

Constato, ainda, da análise do referido instrumento contratual, a previsão do 

questionado encargo, em várias cláusulas, tais como a “3” e a “6” (fls.27).

Portanto, não deve prosperar a irresignação do apelante neste ponto.

TARIFA DE CADASTRO 

No tocante à tarifa de cadastro, a qual o recorrente busca a sua restituição, 

em dobro, melhor sorte também não lhe assiste.

Acerca da questão, permito-me transcrever pertinente trecho da sentença 

objurgada, haja vista o magistrado prolator ter elucidade a matéria de forma clara e objeti-

va, motivo pelo qual o utilizo como razão de decidir (fls.235): 

“Da cobrança de repetição de indébito da Tarifa de Cadastro 

Em que pese o autor ter requerido a restituição em dobro do valor  

pago, R$6.305 (seis mil, trezentos e cinco reais) referente a tarifa  

de cadastro, cumpre asseverar que não repousa nos autos a com-

provação de tal pagamento. Pelo contrário o contrato, as fls.28,  

menciona que tal valor foi cobrado a título de tarifa de limite de 

crédito e não de cadastro como menciona o promovente.

Não sendo demais destacar que a restituição da tarifa de limite de  

crédito não foi requerida pela empresa promovente, o que desca-

be apreciação, haja vista o ordenamento jurídico vedar a análise  

aquém do que foi pedido”. 

Nas suas razões recursais, pugna o autor/recorrente pela devolução  da tari-

fa independente do seu nome.

Ora, cada taxa possui a sua própria finalidade e destinação, sendo suas ca-
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racterísticas específicas a base para a análise da sua legalidade. Desse modo, se foi pe-

dido a restituição da tarifa de cadastro, é esta que deve ser analisada.  

Ademais, é defeso ao Judiciário revisar, de ofício, cláusula contratual.

Outrossim, importa registrar que a análise, apenas nesta instância, da tarifa 

de limite de crédito, fere o princípio do duplo grau de jurisdição, além de constituir inova-

ção recursal, já que não houve pedido nesse sentido na inicial, e ensejaria, também, cer -

ceamento de defesa, uma vez que a parte adversa não teve oportunidade de se manifes-

tar quanto ao pleito.

Logo, não merece retoques o decisum objurgado.

Diante das assertivas apontadas, com base no caput do art. 557 do Código 

de Processo Civil,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  mantendo incólume a sentença 

vergastada.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.   

João Pessoa, 29 de abril  de 2015, quarta-feira.

Des. José Ricardo Porto
             Relator                                                                    J/05
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