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CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL –
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Improcedência  –  Irresignação  –
Capitalização  -  Taxa  anual  superior  ao
duodécuplo da mensal – Prática legítima
-  Matéria  analisada  na  Corte  da
Cidadania sob a sistemática dos recursos
repetitivos  -  Manutenção  da  sentença  -
Utilização do artigo  932,  IV,  b  do Novo
Código  de  Processo  Civil  -
Desprovimento monocrático. 

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento  do  RESP  nº  973.827/RS,
Rel.ª  para  acórdão  Min.  ª  Maria  isabel
Gallotti,  submetido ao procedimento dos
recursos repetitivos (art. 543-c do CPC),
assentou  entendimento  de  que  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 como MP nº
2.170-01,  desde  que  expressamente
pactuada.  A  previsão  no  contrato
bancário de taxa de juros anual superior
ao  duodécuplo  da  mensal  é  suficiente
para caracterizar a expressa pactuação e
permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.



-Nos termos do art. 932, IV, b, do NCPC,
incumbe  ao  relator  negar  provimento  a
recurso  que  for  contrário  a  acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos

V I S T O S, 

Trata-se de Ação Revisional proposta por
Luiz Felizardo da Silva em desfavor do Banco do Bradesco S/A, onde o
Juiz de Direito julgou improcedente o pedido aviado na exordial,

Insatisfeito,  o  autor  interpôs  apelação
cível, fls. 86/94, sustentando, basicamente, a ilegalidade da capitalização
mensal, haja vista a inexistência de previsão de tal encargo no contrato.
Alega, ainda, a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Ao  final,  solicita  o  provimento  da  sua
irresignação,  para  reformar  integralmente  a  sentença,  determinando  a
adequação do pacto aos termos requeridos, com o devido pagamento da
repetição do indébito. 

Contrarrazões  às  fls.  98/113,  pela
manutenção da sentença vergastada.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  devolveu  os  presentes  autos  sem  parecer  de
mérito, ao argumento de que se afigura desnecessária a sua intervenção,
fls. 129/131. 

É o breve relatório.

DECIDO 

Inicialmente,  ressalto  que  os  requisitos
de admissibilidade  do presente recurso será analisada nos moldes da Lei
nº  5.869/73,  haja  vista  que,  conforme  preceitua  o  art.  14  da  Lei  nº
13.105/2015  (novo  CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Desse modo, tendo sido a sentença re-
corrida publicada em 25 de agosto de 2015 (fl. 84), resta patente que deve
ser aplicado o Código de Processo Civil anterior, consoante orientação do
Enunciado Administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:



Enunciado Administrativo nº 2 -  Aos recursos inter-
postos com fundamento no CPC/1973 (relativos a de-
cisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

Feitas estas considerações, conheço da
presente apelação, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilida-
de, à luz da Lei Processual nº 5.869/73.

Manuseando  o  caderno  processual,
constata-se  que  o  recorrente  propôs  Ação  Revisional  sustentando  ter
verificado irregularidades no contrato pactuado com o Banco/promovido.

Ao prolatar a sentença, o Magistrado de
primeiro grau julgou improcedente os pleitos formulados na exordial, motivo
que  gerou  o  descontentamento  do  promovente,  ensejando  a  presente
súplica  apelatória,  para  ver  reconhecida  a  ilegalidade  da  prática  do
anatocismo. 

Pois bem.

É  assente  no  Tribunal  Cidadão  que  a
previsão  no  contrato  bancário  de  percentual  de  juros  anual  superior  ao
duodécuplo do mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação
da  capitalização,  permitindo  a  cobrança  da  taxa  anual  efetivamente
contratada.

Acerca  da  questão,  apresento
elucidativas decisões:  

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544
DO  CPC)  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO
BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO
PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. O Superior Tribunal
de  Justiça,  no  julgamento  do  RESP nº  973.827/RS,
Rel.  ª  para  acórdão  Min.  ª  Maria  isabel  Gallotti,
submetido  ao  procedimento  dos  recursos  repetitivos
(art. 543-c do CPC), assentou entendimento de que 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 como MP nº 2.170-01,
desde que expressamente pactuada. 2. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a
expressa  pactuação  e  permitir  a  cobrança  da  taxa
efetiva  anual  contratada.  3.  Agravo  regimental
desprovido.”  (STJ;  AgRg-AREsp  485.594;  Proc.
2014/0054828-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Marco
Buzzi; DJE 13/05/2014) (grifei)



“
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO  RECURSO  ESPECIAL.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO. SÚMULAS
N.  5  E  7  DO  STJ.  DECISÃO  MANTIDA.  1.  "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"
(REsp n. 973.827/RS, relatora para o acórdão ministra
Maria  isabel  Gallotti,  Segunda  Seção,  julgado  em
8/8/2012, dje 24/9/2012). Precedente representativo da
controvérsia (art. 543-c do CPC). 2. No caso concreto,
o tribunal de origem consignou a previsão contratual
acerca  da  cobrança  de  juros  capitalizados.  Dessa
forma, a alteração do desfecho conferido ao processo,
no  ponto,  demandaria  a  análise  do  conteúdo fático-
probatório dos autos, circunstância que atrai o óbice
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.”   (STJ;  AgRg-REsp
1.390.635; Proc. 2013/0193460-9; DF; Quarta Turma;
Rel.  Min.  Antonio Carlos Ferreira; DJE 28/05/2014)
(grife)

No  tocante  à  capitalização  mensal  dos
juros, o Supremo Tribunal Federal,  no julgamento do RE nº 592.377/RS,
reconheceu a repercussão geral do tema e firmou orientação no sentido da
constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963/2000 (reeditada pela MP nº
2.170-36/2001), pelos seguintes fundamentos extraídos do Informativo STF
nº 773, de 2 a 6 de fevereiro de 2015: 

"No mérito, enfatizou que a medida provisória já
teria aproximadamente 15 anos, e que a questão
do  prolongamento  temporal  dessas  espécies
normativas  estaria  resolvida  pelo  art.  2º  da  EC
32/2001  ("As  medidas  provisórias  editadas  em
data  anterior  à  da  publicação  desta  emenda
continuam em vigor  até  que  medida  provisória
ulterior  as  revogue  explicitamente  ou  até
deliberação  definitiva  do  Congresso  Nacional").
Além disso,  não estaria  em discussão o teor  da
medida  provisória,  cuja  higidez  material  estaria
de acordo com a jurisprudência do STF, segundo
a  qual,  nas  operações  do  Sistema  Financeiro
Nacional, não se aplicariam as limitações da Lei
da Usura. 

(...) 

O Colegiado asseverou que (...) do ponto de vista
da  relevância,  por  se  tratar  de  regulação  das
operações do Sistema Financeiro, não se poderia
declarar que não houvesse o requisito. No que se
refere  à  urgência,  a  norma  fora  editada  em



período  consideravelmente  anterior,  cuja
realidade  financeira  seria  diferente  da  atual,  e
vigoraria  até  hoje,  de  modo  que  seria  difícil
afirmar  com  segurança  que  não  haveria  o
requisito  naquela  oportunidade.  Ademais,  o
cenário econômico contemporâneo, caracterizado
pela integração da economia nacional ao mercado
financeiro  mundial,  exigiria  medidas  céleres,
destinadas  à  adequação  do  Sistema  Financeiro
Nacional aos padrões globais. Desse modo, se a
Corte  declarasse  a  inconstitucionalidade  da
norma,  isso significaria  atuar  sobre um passado
em  que  milhares  de  operações  financeiras
poderiam, em tese, ser atingidas. Por esse motivo,
também, não se deveria fazê-lo". 

Como de conhecimento geral, tal decisão
vincula todas as lides que versem sobre a mesma matéria, como ocorre no
caso em tela (art. 1040, III, NCPC). 

É de se notar que o presente contrato de
empréstimo consignado traz expressa previsão de capitalização, eis que a
taxa de juros anual avençada (37,12%) é superior à taxa mensal (1,92%),
multiplicada por 12 (23,04%). 

Dessa  forma,  acatando  o  entendimento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal, é lícita a capitalização mensal de
juros, eis que prevista na lei e no contrato em análise, não havendo que se
falar em restituição de indébito.

Assim,  não  há  o  que  se  reformar  na
sentença combatida. 

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao
apelo,  nos termos do art.  932,  inciso IV, alínea "b",  do NCPC, vez que
"contrário  a  acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  em
julgamento de recursos repetitivos". 

Publique-se. 
Intime-se. 

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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