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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS NEVES  DO EGITO DE  A. D. FERREIRA 

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043126-34.2011.815.2003
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira
RELATOR: Juiz  Aluízio  Bezerra  Filho,  convocado  para  substituir  a  Desembargadora
Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADOS: Elísia Helena de Melo Martini e Henrique José Parada Simão
APELADO: Marcos Antônio de Farias
ADVOGADOS: Libni Diego Pereira de Sousa e Marcílio Ferreira de Morais 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO
DE  JUROS.  POSSIBILIDADE  DESDE  QUE  PREVIAMENTE  PACTUADA.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015.
INOBSERVÂNCIA. PRÁTICA ILEGAL. DESPROVIMENTO. 

- A capitalização dos juros é lícita nos contratos bancários celebrados a partir  de
31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP n. 2.170-36), desde que pactuada.

- Sendo da instituição financeira o ônus da comprovação dos fatos desconstitutivos
do direito da parte adversa,  consoante preceitua o art.  373, II,  do CPC/15, e não
havendo a demonstração da pactuação expressa da prática de juros capitalizados,
deve  ser  acolhido o  pleito  do  consumidor  de  declaração  da  ilegalidade  do
anatocismo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório.

Trata-se de apelação cível contra  sentença (f. 230/232v)  do Juízo de Direito  da 4ª
Vara Regional de Mangabeira, que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por MARCOS ANTÔNIO DE FARIAS (apelado) em face do BANCO SANTANDER BRASIL
S/A (apelante),  julgou parcialmente procedente o pleito exordial,  declarando a ilegalidade da
prática  de  juros  capitalizados  (anatocismo)  e  condenando  o  recorrente  a  restituir  os  valores
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eventualmente pagos, de forma simples, devidamente corrigidos e com juros de mora.

O  recurso  apelatório  sustenta,  em  resumo,  a  legalidade  da  prática  de  juros
capitalizados e a impossibilidade de revisão do contrato, nos termos estabelecidos pela sentença
(f. 235/250). 

Contrarrazões às f. 258/267. 

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 274/277).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                         Relator

Historiam os autos que Marcos Antônio de Farias (autor/apelado) firmou contratos de
empréstimo consignado com o Banco Santander Brasil, ora apelante. Contudo, por considerar a
existência de desequilíbrio na avença, mais precisamente a ocorrência de capitalização de juros
com utilização da tabela  price,  o autor reivindicou a  revisão  com restituição  em dobro dos
valores pagos a maior, o que foi acolhido em parte na sentença. 

O  consumidor  afirmou  que  solicitou  cópia  dos  referidos  contratos  na  via
administrativa, mas recebeu resposta negativa.

A intervenção judicial nos contratos é possível para a adequação da contratualidade
aos parâmetros legais e razoáveis, notadamente em face do princípio da ubiquidade da justiça
(art. 5°, XXXV, da  Constituição  Federal). Prevalece, atualmente, o princípio da relatividade
contratual, mediante a concretização de preceitos como o da liberdade e igualdade entre as partes
e da boa-fé. 

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, pois o
autor é consumidor e o réu é fornecedor de bens e serviços, na forma do § 2° do art. 3° da Lei n.
8.078/90 (CDC).

Sobre a capitalização de juros é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, após a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é
permitida a capitalização pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuada no
contrato. 

Eis alguns julgados nesse sentido:

CONTRATO  BANCÁRIO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  RECEBIDO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.  AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA.
[...]  Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n.
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1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  n.  2.170-36/2001,  é  lícita  a  capitalização  mensal  dos
juros,  desde  que  expressamente  prevista  no  ajuste (Recurso  Especial  repetitivo  n.
973.827/RS) […].1 

PROCESSUAL CIVIL E  BANCÁRIO.  CONTRATO  DE  MÚTUO.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP 1.963-
17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1.
Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa,
dos  seguintes  requisitos:  (I)  legislação  específica  possibilitando  a  pactuação,  como  nos
contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-
36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no
REsp 1.052.298/MS,  Rel.  Min.  ALDIR PASSARINHO JUNIOR,  Quarta  Turma,  DJe  de
1º/3/2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com o
entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
há  previsão  expressa  de  cobrança  de  juros  capitalizados  em  periodicidade  mensal
quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. […].2 

[…] A capitalização de juros, independentemente do regime legal aplicável (anterior ou
posterior  à  MP n.º  1.963/2000),  somente  pode  ser  admitida  quando  haja  expressa
pactuação entre as partes. […].3 

In casu,  mesmo tendo sido requerida a  apresentação dos contratos (f.  15v), e
apesar da decisão de f. 42/43 e do despacho de f. 226, determinando a exibição, o banco
apelante manteve-se inerte, o que impede a análise dos juros incidentes sobre as operações.

Isso  posto,  percebe-se  que,  sendo do apelante  o ônus da comprovação dos  fatos
desconstitutivos  do  direito  da  parte  adversa,  consoante  preceitua  o  art.  373,  inciso  II,  do
CPC/2015, não restou demonstrada a pactuação expressa da prática de juros capitalizados nas
avenças celebradas entre as partes, o que implica no acolhimento do pedido de declaração da
ilegalidade do anatocismo, conforme reconhecido na sentença, que não merece retoque algum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS,  que  participou  do julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

1 EDcl no AREsp 158.761/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013.

2 AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 03/09/2013.

3 AgRg no REsp 1274215/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 21/08/2013.
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Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA DE  FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                         Relator
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