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 A capitalização mensal  de  juros  é  permitida
nos  contratos  celebrados  após  a  edição  da  MP
1.963-17, de 30 de março de 2000, reeditada sob o
nº  2.170-36/2001,  desde  que  expressamente
pactuada. 

 A  informação  constante,  no  instrumento
contratual,  de  que  a  taxa  de  juros  remuneratórios
anual  é  superior  ao  duodécuplo  da  taxa  de  juros
mensal, autoriza a manutenção da capitalização de
juros.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em ANULAR  A  SENTENÇA  DE  OFÍCIO  E,
APRECIANDO IMEDIATAMENTE O FEITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO REVISIONAL, FICANDO PREJUDICADO
O APELO nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.147.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Paulo Dias de Araújo

irresignado  com a Sentença  proferida  pelo  Juízo  de Direito  da  Comarca de

Aroeiras nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo

proposta contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A (fls. 93/95).

Nas  razões  da  Apelação,  o  Autor  alega  a  ilegalidade  da

capitalização de juros e pugna pela procedência do pedido, com a restituição em

dobro dos valores pagos a maior (fls. 97/110). 

Contrarrazões às fls. 117/133. 

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer de mérito

(fls. 142/143). 

É o relatório. 

VOTO

Analisando  a  Sentença  recorrida  percebe-se  que  a  sua

fundamentação  considerou  a  inicial  inépta.  Todavia,  no  dispositivo,

contraditoriamente,  a magistrada julgou improcedente o pedido e, ao mesmo

tempo, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Confira-se (fl. 114): 
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"Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos

consta,  com arrimo  no  art.  267,  IV,  do  CPC,  julgo

improcedente  a  pretensão  autoral,  extinguindo  o

processo sem resolução de mérito". 

Na Apelação, o Recorrente em nenhum momento defendeu a

aptidão  da  petição  inicial,  contudo  considero  atendido  o  requisito  da

dialeticidade, por entender que o Apelante foi induzido a erro pelo dispositivo da

Sentença. 

Por  outro lado,  a  Sentença é nula por  conter  fundamentação

divergente do dispositivo: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  SFH.
FUNDAMENTAÇÃO  DIVERGENTE  DO
DISPOSITIVO. NULIDADE ABSOLUTA.  BAIXA DOS
AUTOS PARA PROLATAÇÃO  DE NOVA DECISÃO.
APELAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

“’Verificando-se  a  existência  de  conclusão
divergente  da  fundamentação  esposada  na
sentença,  ou  seja,  contradição  entre
fundamentação  e  o  dispositivo,  diz-se  que  a
decisão é suicida, por defeito de forma e, portanto,
nula,  devendo  ser  cassada  para  que  outra  seja
proferida corretamente. 

(TJDF – 4ª Turma Cível -  ApCiv 20010111048108 –
Rel.  Des.  Ângelo  Passareli  –  j.  23.01.2008  –  DJU
29.01.2008).” (TJPR – 16ª CCív – ApCív 600485-5 –
Rel.  Des.  Shiroshi  Yendo  –  j.  23.09.2009  –  DJ
03.11.2009)

Ademais,  analisando minuciosamente a peça vestibular,  vê-se

que ela não é inepta, porquanto dela é possível extrair que a parte pretende

rever  o  contrato  de  financiamento  para  dele  afastar  a  aplicação  de  juros

compostos, a cumulação de comissão de permanência e a cobrança de IOF (fls.

08/14): 

Constata-se,  ainda,  que  existe  correlação  entre  os  fatos
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narrados e o pedido, bem como está a narrativa dos fatos hábil a propiciar o

pleno exercício do contraditório e direito de defesa pelo Réu, não sendo o caso

de inépcia da inicial. A propósito, já assentou o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DEFEITO  NO  PRODUTO.
VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  535  DO  CPC.  DECADÊNCIA.
FUNDAMENTO  INATACADO.  SÚMULA  283/STF.
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA 7/STJ.  VALOR  DO
DANO MORAL. RAZOABILIDADE 1.- Tendo o Tribunal de
origem  fundamentado  o  posicionamento  adotado  com
elementos suficientes à resolução da lide, não há que se
falar em ofensa ao artigo 535, do CPC.
2.-  A jurisprudência  desta  Corte  entende  que  não  é
inepta  a  petição  inicial  que  traz  todos  os  fatos  e
fundamentos da demanda e que não prejudica a defesa
do réu.
3  -  Ausente  impugnação  a  fundamentos  do  acórdão
recorrido, aplica- se a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal.
4.-  A convicção  a  que  chegou  o  Acórdão  decorreu  da
análise do conjunto fático-probatório,  e o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado
suporte,  obstando  a  admissibilidade  do  Especial  o
enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior.
5.-  A  intervenção  do  STJ,  Corte  de  caráter  nacional,
destinada a firmar interpretação geral  do Direito Federal
para  todo o  país  e  não para  a  revisão  de  questões  de
interesse individual, no caso de questionamento do valor
fixado para o dano moral, somente é admissível quando o
valor  fixado pelo Tribunal  de origem, cumprindo o duplo
grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou
abusivo.
6.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que
foi fixado o valor de indenização em R$ R$ 10.000,00 (dez
mil reais) a título de danos morais decorrentes de ingestão
de peça que se desprendeu de produto infantil defeituoso.
7.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  407.358/RJ,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais: 

DIREITO  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  CONTRATO
BANCÁRIO.  ENCARGOS  ABUSIVOS.  PRESENÇA
PARCIAL.  DECOTE.  EFEITOS.  Em autos de ação
revisional  de  contrato  bancário,  não  é  inepta  a
petição inicial que consigna as causas próxima e
remota,  de  maneira  a  tornar  conhecidos  os
fundamentos de fato e de direito que subsidiam a
pretensão. O  contratante  de  empréstimo  bancário
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tem legítimo interesse processual para reivindicar, em
autos de ação revisional, o acertamento das cláusulas
que reputa abusivas. Na cédula de crédito bancário a
capitalização de juros devidamente contratada denota
encargo  financeiro  regular.  Mesmo  quando  apoiada
em pacto expresso,  ressoa ilegítima a cobrança de
tarifa  de  serviço  de  terceiro,  diante  ausência  de
comprovação  pela  instituição  financeira  do
aproveitamento  pelo  devedor  da  correspondente
contraprestação, nos moldes em que consignada no
instrumento  litigioso.  Revisto  o  contrato,  a
compensação dos valores cobrados em excesso e a
devolução  de  eventual  saldo  credor,  se  existente,
deve  ocorrer  de  forma  simples.  (TJMG;  APCV
1.0439.11.013779-1/001;  Rel.  Des.  Saldanha  da
Fonseca; Julg. 22/04/2015; DJEMG 28/04/2015)

Isto  posto,  anulo  a  Sentença  que  extinguiu  o  processo  por

inépcia da inicial, e por estar o processo em condições de imediato julgamento,

passo a análise do mérito, nos termos do artigo 1.013, §3º, I, do NCPC: 

Art.  1.013.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada. 

(…)

§3º  Se  o  processo  estiver  em  condições  de
imediato  julgamento,  o  tribunal  deve  decidir
desde logo o mérito quando: 

I – reformar a sentença fundada no art. 485; 

Mérito

A irresignação recursal cinge-se à suposta ilegalidade na prática

da capitalização de juros, não devolvendo os demais pedidos formulados na

inicial.

Quanto  a  forma  correta  de  demonstrar  a  pactuação  da

capitalização dos juros em contratos bancários, consolido 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
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taxa anual prevista no contrato.

Esse  entendimento,  para  a  constatação  da  contratação  da

capitalização dos juros, encontra suporte na Decisão do Superior Tribunal de

Justiça no REsp 973827 / RS (art. 543-C, do CPC - julgado em 25/04/2012),

firmando as seguintes teses quanto a capitalização dos juros: 

Para os efeitos do artigo 543, C, do CPC, foram fixadas
as seguintes teses:

1)  É  permitida  a  capitalização  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;

2)  A  pactuação  mensal  dos  juros  deve  vir
estabelecida 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.

Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de contratos de

empréstimo/financiamento bancário, a verificação da legalidade de composição

das  parcelas  pode  se  dar  através  da  expressa  previsão  da  contratação  da

capitalização  (em  qualquer periodicidade)  ou  pela  demonstração  clara  de

aplicação de juros compostos, que se dá pela conferência da taxa de juros anual

superior a doze vezes a taxa mensal.

Desse modo, a informação constante no contrato de que a taxa

de juros anual é de 33,63% a.a. superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal

nele  estipulada,  de 2,45% a.m.  (fl.  37),  autoriza  a manutenção da forma de

composição das parcelas contratadas.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.

CONTRATO  BANCÁRIO.  MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
REVISÃO NO STJ.

IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
JUROS COMPOSTOS.
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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)

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  STJ  em julgamento  de  processo

sobre o Rito dos Recursos Repetitivos: 

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.
1.  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.
2.  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.
3.  Teses  para  os  efeitos  do  art.  543-C  do  CPC:  -  "É
permitida  a  capitalização  de  juros  com  periodicidade
inferior a 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
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cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4.  Segundo  o  entendimento  pacificado  na  2ª  Seção,  a
comissão  de  permanência  não  pode  ser  cumulada  com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5.  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.
6.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  nessa
extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/08/2012,  DJe
24/09/2012)

Destarte, DE  OFÍCIO,  ANULO  A  SENTENÇA,  por  conter

contradição entre a fundamentação e o dispositivo, e, apreciando imediatamente

o  mérito,  com  fulcro  no  art.  1013,  §3º,  inciso  I,  do  NCPC,  JULGO

IMPROCEDENTES OS  PEDIDOS  FORMULADOS  NA AÇÃO  REVISIONAL,

FICANDO PREJUDICADO O RECURSO.

Consequentemente, condeno o Autor ao pagamento das custas

e os honorários sucumbenciais, os quais, com fundamento no art. 85, §2º, do

NCPC,  fixo  em 15% sobre  o  valor  da  causa  (fl.  28),  cuja  exigibilidade  fica

suspensa, em face do que dispõe o art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível,  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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