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ACORDÃO
AGRAVO INTERNO Nº. 0017164-68.2011.815.0011
RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
AGRAVANTE : Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADOS : Elísia Helena de Melo Martini e Henrique José Parada 

  Simão
AGRAVADO : Sílvio Daniel Caetano Vidal de Negreiros
ADVOGADA : Patrícia Araújo Nunes
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
JUIZ (A) : José Márcio Rocha Galdino

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
REVISIONAL.  DECISÃO  QUE  JULGOU
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  APELO.
AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO
DE  JUROS.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

 A capitalização mensal  de  juros  é  permitida
nos contratos celebrados após a edição da MP nº
1.963-17, de 30 de março de 2000, reeditada sob o
nº  2.170-36/2001,  desde  que  expressamente
pactuada. No caso dos autos, diante da inexistência
da  variação  entre  as  taxas  mensal  e  anual,  resta
verificada a abusividade na cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade,  DESPROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 209.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  pelo  Banco

Santander Brasil S/A, desafiando a Decisão Monocrática de fls.170/172v, que

deu provimento a Apelação pelo agravado interposta, reformando a Sentença

para  reconhecer  a  impossibilidade  de  cobrança  de  juros  capitalizados  e

determinar a repetição na forma simplificada.



Agravo Interno nº 0017164-68.2011.815.0011

No Agravo Interno, a Instituição Financeira insurge-se contra a

Decisão  Monocrática,  reiterando  a  possibilidade  da  cobrança  de  juros

capitalizados conforme pactuado e da taxa de juros considerada abusiva.

É o relatório.

VOTO

O inconformismo do Agravante reside no fato de ter sido dado

Provimento ao Recurso Apelatório pela Decisão Monocrática de fls. 170/172v,

que  reformou  a  Sentença  reconhecendo  a  impossibilidade  de  cobrança  de

juros capitalizados e determinou a restituição na forma simples.

Inicialmente,  entendo  que  não  tendo  a  decisão  agravada

considerado abusiva a taxa de juros remuneratórios, a Instituição Financeira se

apresenta, neste ponto, carecedora de interesse recursal, impondo-se o não

conhecimento do recurso quanto à matéria. 

No que se refere a decisão combatida,  tenho que a mesma

deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a parte Agravante não

trouxe nenhum argumento capaz de ensejar a reforma do juízo monocrático.

Além disso,  a  decisão está em harmonia com a jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça e com as decisões proferidas por esta Corte de Justiça.

 

Com  efeito,  o  Agravante  afirma  que  não  há  nenhuma

ilegalidade na cobrança da capitalização de juros,  no entanto,  pela simples

leitura das faturas colacionadas aos autos, verifica-se que inexiste a pactuação

da taxa mensal e anual, assim como, a previsão expressa da capitalização de

juros.

Deste  modo,  pela  ausência  de  pactuação  dos  juros

capitalizados, verifica-se a impossibilidade de cobrança, devendo ser mantida a

Decisão em todos seus termos.

Nesse sentido: 

2



Agravo Interno nº 0017164-68.2011.815.0011

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO
REVISIONAL.  MORA.  AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO.  IMPOSSIBILIDADE.   CAPITALIZAÇÃO  MENSAL
CONTRATADA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
PROIBIÇÃO  DE  CUMULAR  COM  OS  DEMAIS
ENCARGOS.  (...)  4.  A  capitalização  dos  juros  em
periodicidade inferior  a  1  (um)  ano  é  admitida  nos
contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória nº  1.963-17,  desde
que  pactuada  de  forma  clara  e  expressa,  assim
considerada quando prevista  a  taxa  de juros anual
em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do
que a mensal. 5. É válida a cláusula contratual que prevê
a cobrança da comissão de permanência, calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil,  de  acordo  com  a  espécie  da  operação,  tendo
como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº
294/STJ).  6.  Referida  cláusula  é  admitida  apenas  no
período  de  inadimplência,  desde  que  pactuada  e  não
cumulada  com  os  encargos  da  normalidade  (juros
remuneratórios  e  correção  monetária)  e/ou  com  os
encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).
Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296/STJ. 7. Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  332.456/RS,
Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/09/2014,  DJe
29/09/2014). Grifei. 

Isto  posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo

integralmente à Decisão Monocrática guerreada.

É o voto.

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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