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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE
CONTRATO. LEGALIDADE  DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. CONVENÇÃO EXPRESSA ENTRE AS
PARTES. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO  DA TAXA MENSAL.   REFORMA
DA SETENÇA.   RECURSO PROVIDO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  

 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  de  que  a  taxa  de  juros
remuneratórios anual  é  superior  ao duodécuplo da
taxa de juros mensal (ver contrato – fl. 23) autoriza a
manutenção da forma de composição das parcelas
contratadas.

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível (fls.  140/151)  interposta pelo

Banco BMG S/A, irresignado com a Sentença proferida pela Juíza de Direito da

6ª Vara  Cível  da  Capital,  que julgou  parcialmente  procedentes os pedidos

formulados na Ação Revisional de Contrato proposta por Dione José da Silva,

declarando ilegal a capitalização de juros remuneratórios. 
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Nas razões da Apelação, o  Banco  Recorrente  defende  a

possibilidade da capitalização mensal de juros (fls. 140/151).  

Contrarrazões às fls. 157/169. 

A Procuradoria  Geral  de  Justiça  opinou  pelo  provimento  do

Apelo (fls. 176/179).

É o relatório. 

DECIDO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, tais 
como cabimento, tempestividade e regularidade formal. Preparo recolhido à fl. 155.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo ao mérito.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

De início, afasto a arguição de inconstitucionalidade da MP nº

2.170-36/2001,  porquanto  pacificou-se  o  entendimento  de  sua  aplicação

enquanto não dirimida a questão pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito,

colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  À  TAXA MÉDIA
DO MERCADO. REVISÃO.  SÚMULAS 5 E 7/STJ.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
POSSIBILIDADE. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.  INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA AFETA AO EG. STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder a taxa
média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em
um referencial a ser considerado, e não em um limite
que  deva  ser  necessariamente  observado  pelas
instituições financeiras.
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Precedentes.
2.  Na  hipótese,  a  Corte  de  origem,  ao  dirimir  a
controvérsia, consignou que os juros remuneratórios
não destoaram da taxa média do mercado. Infirmar
as  conclusões  do  julgado,  como  ora  postulado,
demandaria a reavaliação do instrumento contratual
e  o  revolvimento  das  provas  dos  autos,
circunstâncias vedadas pelos óbices das Súmulas 5
e 7 desta Corte Superior.
3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no
sentido  de  que  a  capitalização  mensal  de  juros  é
admitida nos contratos bancários celebrados a partir
da edição da Medida Provisória nº 1.963- 17/2000,
reeditada  sob  o  nº  2.170-36/2001,  qual  seja,
31/3/2000,  desde  que  expressamente  pactuada,  o
que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa
o duodécuplo da taxa mensal.
4.  A matéria atinente à inconstitucionalidade do
art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001 é afeta
exclusivamente à suprema instância, pois não é
viável a análise de contrariedade a dispositivos
constitucionais,  nesta  via  recursal,  o  que
implicaria  usurpação  de  competência
constitucionalmente  atribuída  ao  eg.  Supremo
Tribunal Federal (CF, art. 102).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no  AREsp 567.110/MS,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe 30/03/2015)

Desse modo,  tem-se que 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.

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

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),
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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.

In casu, verifica-se do contrato (fl. 26) que a taxa de juros foi de

2,31% ao mês e 32,06% ao ano, de modo que a taxa de juros anual supera o

duodécuplo da taxa de juros mensal, evidenciando a capitalização destes.

Destarte,  não há como afastar  a  incidência  da  capitalização

dos juros.

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
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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
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)

Isso posto, deve ser reformada a Sentença, para declarar legal

a capitalização mensal  de juros,  mantendo o contrato nos termos pactuado

entre as partes.

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  932,  V,  “b” do  NCPC,

monocraticamente,  PROVEJO A  APELAÇÃO  CÍVEL,  para  modificar  a

sentença e declarar legal a capitalização mensal de juros.

Em  consequência,  inverto  a  sucumbência,  condenando  a
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Autora ao pagamento das custas e os honorários sucumbenciais,  os quais,

com fundamento no art. 85, §8º, do NCPC, fixo em R$1.000,00 (um mil reais),

cuja exigibilidade fica suspensa, em face do que dispõe o art.  12 da Lei nº

1.060/50. 

P.I.

João Pessoa/PB, ____de junho de 2016.

Juiz convocado Aluízio Bezerra Filho
   Relator
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