
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044074-16.2010.815.2001 — 7ª Vara Cível da Capital
RELATOR        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE       : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO    : Luis Felipe Nunes de Araujo
APELADO        : Odette Rossini Muniz
ADVOGADO    : Rodrigo Rodolfo Rodrigues

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 
—  CRÉDITO  PARA  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  – 
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSIVIDADE   –  PROVIMENTO 
PARCIAL  –  IRRESIGNAÇÃO  RELATIVAMENTE  A 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO 
EXPRESSA — ILEGALIDADE — PRECEDENTE DO STJ  — 
SEGUIMENTO NEGADO.

–  O entendimento  firmado  no  STJ  e  nesta  Corte  é  de  que  a 
capitalização  de  juros  pode  ser  praticada  desde  que  esteja 
expressamente pactuada no contrato. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  Itaucard  S/A 
contra a sentença de fls. 140/147, que julgou procedente em parte o pedido inicial formulado 
no autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada por Odette Rossini Muniz, para declarar a 
nuliade da cláusula relativa às cobranças de juros capitalizados.

Em suas razões recursais (fls. 149/161), o apelante aduz em síntese 
que  a  capitalização  de  juros  praticada  no  contrato  em  questão  é  legal,  posto  que 
expressamente pactuada. Razão pela qual, pugna pelo provimento recursal.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 173/185. 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer 
de fls. 195/197, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. 

É o Relatório. Decido.

Depreende-se dos autos que a promovente, ora apelante, ajuizou Ação 
de Revisão Contratual, assegurando ter firmado contrato de financiamento em 23/11/07, para 
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aquisição de um veículo Fiat/Siena, via  leasing, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil 
reais) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 778,71 (setecentos e setenta e 
oito reais e setenta e um centavo). Afirmou, que o contrato é eivado de cláusulas indevidas e 
abusivas sendo o promovente cobrado de forma excessiva e ilícita.

Ao apreciar o mérito da causa, o magistrado a quo julgou procedente 
em parte o pedido inicial,  para declarar a nuliade da cláusula relativa às cobranças de juros 
capitalizados, considerando para tanto que não houve a expressa pactuação.

Pois bem.

Conforme dito alhures, a insurgência recursal se limita a legalidade da 
capitalização de juros.

A capitalização dos juros, somente era possível em casos específicos, 
previstos  em lei  (cédulas  de  crédito  rural,  comercial  e  industrial),  conforme a Súmula  nº 
93/STJ. Porém, com a edição da MP 1.963-17 de 31 de março de 2000, reeditada sob o n.° 
2.170-36/2001,  admite-se sua incidência  nos  contratos  firmados  após  a  entrada  em vigor, 
desde que haja previsão contratual. 

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  AFRONTA 
AO  ART.  535,  II,  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  AÇÃO  REVISIONAL DE 
CONTRATO  BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  AUSÊNCIA  DE 
PACTUAÇÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO 
JULGADO.  ANÁLISE  DAS  PROVAS  DOS  AUTOS  E  DAS  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA 
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao 
art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem se 
manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não 
sendo possível atribuir o vício de omisso ao acórdão somente porque decidira em 
sentido contrário à pretensão do recorrente. Precedentes.
2. A capitalização dos juros é  admissível  quando pactuada e desde que haja 
legislação  específica  que  a  autorize.  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 
operações  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 Seção, DJe 19/5/2010 (Recurso Repetitivo).
3. Na hipótese, o acórdão recorrido entendeu que a capitalização de juros não estava 
pactuada. Assim sendo, a inversão de tal julgado demandaria a análise dos termos do 
contrato, vedada nesta esfera recursal extraordinária, em  virtude do óbice contido 
nos enunciados sumulares n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  585.638/CE,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 26/02/2015)

Com efeito, o entendimento firmado no STJ e nesta Corte é de que a 
capitalização  de  juros  pode  ser  praticada  desde  que  esteja  expressamente  pactuada  no 
contrato. 

Na espécie, o contrato fora firmado após a entrada em vigor da citada 
medida provisória, motivo pelo qual se admite a capitalização dos juros,  desde que tenha 
sido pactuado de forma expressa.
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Analisando  detidamente  o  contrato  anexado  aos  autos  (fls.  29/30), 
denota-se que sequer existe a fixação das taxas de juros nominais mensais e anuais, tampouco 
cláusula prevendo sua cobrança, daí porque deve ser afastada a capitalização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  SENTENÇA  DE  PARCIAL 
PROCEDÊNCIA.  RECURSO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  PLEITO 
PARA  A  DECLARAÇÃO  DA  LEGALIDADE 
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PA
CTUAÇÃO.  RECURSO  NÃO  PROVIDO. 1.  A)  É  permitida 
a capitalização de juros com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em  contratos 
celebrados  após  31/03/2000,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  nº  1.963-
17/2000, em vigor com a MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada;  b) 
A     pactuação     mensal dos     juros     deve vir estabelecida de forma expressa e clara.   
Conclui-se 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.  (REsp  973.827/RS).  Logo,  sem     pactuação,  não  se  admite   
a     capitalização     de     juros.   2. Recurso não provido. (TJPR; Rec. 1293586-9; Décima 
Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Luciano Carrasco Falavinha Souza; Julg.  
04/03/2015; DJPR 30/03/2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO 
REVISIONAL.  CONTRATO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  TARIFA  DE 
ABERTURA DE CRÉDITO. O pedido de manutenção da cobrança da tarifa de 
abertura de crédito - Tac constitui inovação recursal, uma vez que sequer ventiladas 
na petição inicial.  Não conhecimento do recurso  no ponto.  Tarifa  de emissão de 
carnê.  Tec.  Consoante  novo entendimento  do  STJ  (RESP 1.251.331/RS),  com a 
vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, não mais tem respaldo legal 
a  contratação  da  tarifa  de  emissão  de  carnê  (tec).  Afastamento 
mantido. Juros remuneratórios.  Limitação  ao  percentual  de  12%  ao  ano. 
Descabimento. Matéria superada em razão revogação art. 192, §3º, CF. Possibilidade 
da  limitação  da  cobrança  de juros remuneratórios,  quando  comprovada  a 
abusividade. Limitação à taxa média do mercado, adotando-se como paradigma o 
cheque especial, já que o Banco Central não disponibiliza tabela com a taxa média 
de mercado dos juros dos contratos de cartão de crédito. Caso concreto em que o 
percentual dos juros remuneratórios se encontra abaixo da taxa média de mercado. 
Manutenção  do  percentual  contratado.  Sentença  mantida  no 
ponto. Capitalização     mensal  de     juros.  Contratos  celebrados  após  31/03/2000,   
data da publicação da medida provisória n. 1.963-17, revigorada pela medida 
provisória n. 2.170-36.     Ausência     de     pactuação     ou informação acerca da taxa de   
juros     anual. Incidência afastada.   Comissão de permanência. Licitude da cobrança 
durante  o  inadimplemento  contratual,  desde  que  expressamente  pactuada,  não 
cumulada  com  a  correção  monetária, juros remuneratórios, juros moratórios  ou 
multa  e  limitada  à  taxa  prevista  na  avença.  Afastamento  da  cobrança  em razão 
da ausência de pactuação.  Possibilidade,  no  entanto,  da  cobrança  dos  encargos 
moratórios. Apelo do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 
Apelo  da  autora  desprovido. (TJRS;  AC 0502461-87.2014.8.21.7000;  Rosário do 
Sul; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac; Julg.  
25/03/2015; DJERS 30/03/2015) 

Outro não é o entendimento deste E. Tribunal. Vejamos:

CONSUMIDOR  E  PROCESSO  CIVIL. Apelação  cível.  Ação  declaratória  de 
inexistência  de cláusula expressa  c/c  nulidade  e revisão de cláusula contratual  de 
empréstimo  consignado.  Sentença  pela  improcedência  da  ação.  Irresignação. 
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Apelo. Capitalização mensal  de juros. Pressuposto.Pactuação expressa.  Ocorrência. 
Possibilidade. Regramento contido no RESP nº 973.827/rs. Incidente submetido ao 
rito do art. 543 - C, do CPC (recursos repetitivos) manutenção da decisão. Art. 557, 
“caput”  do  CPC.  Seguimento  negado.  A     capitalização     de  juros  somente  é   
admitida  a  sua  cobrança quando pactuada expressamente  no  contrato  para 
incidência  nas  prestações  mensais,  sendo  indevida sua     ausência     naquele,  por   
ocultar do consumidor essa informação relevante para o encargo que assumiu. 
“para os efeitos do artigo 543, c, do CPC, foram fixadas as seguintes teses: 1) é 
permitida acapitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 
celebrados  após  31/3/2000,  data  da  publicação  da  medida  provisória  nº  1.963-
17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada; ”. Por 
tais razões, com fulcro no art. 557, “caput”, do CPC, nego seguimento à apelação, 
uma  vez  que  o  recurso  se  apresenta  em  sério  confronto  com  o  entendimento 
sedimentado do Superior Tribunal de justiça acima mencionado, mantendo-se “in 
totum” os termos da sentença prolatada. (TJPB; APL 0062632-65.2012.815.2001; 
Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 29/08/2014; Pág. 8)  

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE REVISÃO CONTRATUAL  C/C 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PRIMEIRA  APELAÇÃO.  AUTOR.  JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  NÃO  APLICAÇÃO  DO  LIMITE  DE  12%  ÀS 
INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  FIXAÇÃO  NO  PATAMAR  DA  MÉDIA 
PRATICA-  DA  NO  MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE 
JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO.  ILEGALIDADE.  PROVIMENTO 
PARCIAL. Os juros remuneratórios nos contratos bancários não estão limitados a 
12% ao ano e, somente devem ser reduzidos judicialmente, se fixados em patamar 
muito elevado,  acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o 
consumidor em desvantagem exagerada.  Somente é permitida a     capitalização     de   
juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em  contratos  celebrados  após 
31.03.2000, data da publicação da medida provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor 
como  MP  2.170-36/  2001),  desde  que  pactuada  de  forma  expressa  e  clara. 
Segunda apelação. Banco. Contrato de 2006. Cobrança de tarifa administrativa. Tac. 
Contrato anterior à resolução CMN 3.518/2007. Pactuação válida. Condenação em 
repetição em dobro. Reforma da sentença. Legalidade da verba que seria repetida. 
Provimento. Nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008 era válida 
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (tac) e de emissão de carnê (tec), ou 
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade 
em cada caso concreto. Inexistindo ilegalidade da cobrança da tarifa da tac, impõe-se 
a reforma da sentença nesse ponto, não havendo que se falar em repetição em dobro 
desse  valor.  (…).(TJPB;  AC  0060938-61.2012.815.2001;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB 
30/07/2014; Pág. 10) 

Assim,  tendo  em  vista  a  ausência  de  previsão  expressa,  resta 
evidenciada a ausência de pactuação da capitalização de juros, não se vislumbrando qualquer 
incorreção na sentença combatida.

Por tais  razões,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  nos moldes 
acima consignados, nos termos do art. 557, caput do CPC.

Publique-se. Intimem-se. 

                                          João Pessoa, 30 de março de 2015.

                                              Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                            Relator
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