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Apelante: BANCO ITAÚ S/A – Adv. Celso Marcon.

Apelado: Thiago Viana da Silva – Adv. Diana Angélica Andrade Lina.

EMENTA: APELAÇÃO.  REVISÃO  DE 
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  JUROS 
ACIMA  DE  12%  AO  ANO.  PROCEDÊNCIA. 
RECURSO. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO EM LEI 
E  NO  CONTRATO.  PRECEDENTES  DO  STJ  E 
DESTE  TRIBUNAL.  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO.

A jurisprudência do STJ  é pacífica  quanto à 
possibilidade de capitalização mensal de juros 
na  hipótese  do  contrato  bancário  ter  sido 
celebrado  após  o  dia  31.03.2000,  data  da 
entrada  em  vigor  da  MP  1.963-17/2000,  e 
desde que haja expressa previsão contratual.

"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  973827/RS,  Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI).

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 
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Vistos etc.

BANCO  ITAÚ  S/A interpôs  Apelação  hostilizando a 
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca desta 
Capital,  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de  Contrato  de 
Financiamento ajuizada por Thiago Viana da Silva contra o Recorrente.

Do histórico do fato narrado na inicial, verifica-se que o 
Apelado  ajuizou  a  Demanda  alegando  que  ajustou  com  a  Instituição 
Financeira  um contrato  de  financiamento  e  que  o  Demandado  estaria 
cobrando juros abusivos.

Na  Sentença  (fls.  105/113),  o  Magistrado,  ao 
fundamento de que as instituições financeiras não estão subordinadas às 
normas  da  Lei  de  Usura,  o  STF,  no  julgamento  da  ADIN  N.º  2.316, 
suspendeu a eficácia da Medida provisória n.º 2.170-36,que autorizou a 
capitalização de juros e que as cobranças abusivas devem ser restituídas 
em  dobro,  julgou  procedente  o  pedido  declarando  a  nulidade  das 
cobranças de juros capitalizados e condenou o Demandado a restituir, em 
dobro, na forma do Art. 42, Parágrafo Único, do CDC.

Nas razões recursais (fls. 115/140), o Apelante alegou 
que  todas  as  condições  para  validade  jurídica  do  Contrato  foram 
observadas e inexiste vício de consentimento para justificar a sua revisão; 
que  devem  ser  observados  os  princípios   pacta  sunt  servanda e  da 
segurança jurídica, visto que todas as cobranças derivaram dos termos 
ajustados  no  Contrato,  não  tendo  havido  onerosidade  excessiva  nem 
afronta às disposições do CDC e que as Instituições Financeiras podem 
pactuar juros capitalizados conforme disposição expressa do Art. 5º da MP 
2.170-36/2001

Pugnou  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse 
reformada a Sentença.

O  Apelado  ofereceu  Contrarrazões  (fls.  144/147), 
defendendo a manutenção da Sentença, porquanto, na sua ótica, não se 
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admite a cobrança de juros capitalizados.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls. 
154/155), sem emitir opinião a respeito do mérito da causa.

É o relatório.

D E C I D O

Ressalte-se, de imediato, que a questão trazida à lume 
no presente Recurso, referente a cobrança de juros capitalizado e acima 
de 12% ao ano encontra-se bastante repisada pela nossa jurisprudência, 
não demandando maiores debates.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 
de  que  é  legal  a  cobrança  de  juros  capitalizados  pelas  instituições 
financeiras, desde que haja expressa previsão contratual, e para contratos 
firmados após 31.03.2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 
1.963-17/2000 – que depois foi convertida na Medida Provisória 2.170-
36/2001.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS. 
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA 
PROVISÓRIA  Nº  1.963-17/2000,  REEDITADA 
SOB  O  Nº  2.170-36/2001.  CAPITALIZAÇÃO 
PACTUADA.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO.  1.  A  jurisprudência  desta  Eg. 
Corte  pacificou-se  no  sentido  de  que  a 
cobrança da capitalização dos 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.  2.  Agravo 
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regimental a que se nega provimento. (AgRg 
no  Ag  1043882/MG,  Rel.  Min.  Raul  Araújo, 
Quarta Turma, julgado em 26/10/2010).

O Contrato de Leasing foi firmado em 25/03/2009 (fls. 
17/20), portanto, após a entrada em vigor da referida Medida Provisória. 
Além  disso,  na  Especificação  da  Operação  do  referido  instrumento 
contratual é bastante claro quanto à capitalização mensal dos juros, visto 
que prevê o Custo Efetivo Total (CET), com juros mensais em 2,46%, e 
anuais em 34,40%, não restando dúvida quanto à previsão contratual de 
cobrança de juros capitalizados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 
n.º 973.827/RS, pacificou o entendimento de que a simples previsão no 
contrato  da  taxa  de  juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é 
suficiente para permitir a cobrança dos juros pactuados.

Nesse sentido:

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 
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pagos são incorporados ao capital e sobre eles 
passam a incidir novos juros.
2.
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.
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 
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inadimplência,  que  decorre  da  falta  de 
demonstração  da  abusividade  das  cláusulas 
contratuais questionadas.

6.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e, 
nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS,  Rel.  Ministro  LUIS FELIPE 
SALOMÃO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA 
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No  mesmo  sentido,  é  firme  a  jurisprudência  deste 
Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  CÓDIGO  DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 
PREVISÃO  CONTRATUAL. 
POSSIBILIDADE.  ENTENDIMENTO  DOS 
TRIBUNAIS SUPERIORES. APLICAÇÃO DO 
ART.  557,  §1º-A  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  APELO  PROVIDO. 
Revela-se irrefutável a aplicação do Código de 
Defesa  do  Consumidor  às  instituições 
financeiras,  segundo  entendimento 
jurisprudencial  já  consolidado.  A  medida 
provisória  nº  1.963-17/2000,  atualmente 
reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a 
admitir a incidência da capitalização de juros 
nos contratos firmados posteriormente à sua 
vigência, desde que haja previsão contratual. 
“ 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”  (stj,  RESP 
973827/rs,  julgado  em  08/08/2012,  dje 
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24/09/2012).  Consoante  o  disposto  no  art. 
557,  §  1º-a,  do  código  de processo  civil,  é 
permitido  ao  relator  dar  provimento  ao 
recurso,  através  de  decisão  monocrática, 
quando  a  decisão  recorrida  estiver  em 
manifesto  confronto  com  jurisprudência 
dominante  de  tribunal  superior,  como  no 
presente  caso.  (TJPB;  AC  0002833-
28.2011.815.2001;  Rel.  Des.  Oswaldo 
Trigueiro  do  Valle  Filho;  DJPB  28/05/2014; 
Pág. 8) 

APELAÇÃO.  Ação  revisional.  Contrato 
bancário.  Capitalização  mensal  de  juros. 
Possibilidade,  desde  que  pactuada.  Previsão 
contratual comprovada. Tarifa de abertura de 
crédito. Contratação posterior a 30/04/ 2008 
(fim da vigência da resolução CMN 2.303/96). 
Ilegalidade.  Recurso  provido  em  parte.  “a 
capitalização  mensal  dos  juros  é  possível 
quando pactuada nos contratos celebrados a 
partir de 31.3.2000, data de publicação da MP 
1.963-17,  reeditada  sob  o  n.  2.170-36/01”. 
Havendo  pactuação  expressa,  é  legal  a 
cobrança  de  juros  capitalizados.  Após  séria 
controvérsia  envolvendo  o  tema,  o  Superior 
Tribunal  de  justiça,  examinando  o  RESP  nº 
1.251.331,  à  luz  do  regime  de  recursos 
repetitivos  (543-c,  do  cp),  fixou  o 
entendimento de que “nos contratos bancários 
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 
resolução  CMN  2.303/96)  era  válida  a 
pactuação das tarifas de abertura de crédito 
(tac) e de emissão de carnê (tec), ou outra 
denominação  para  o  mesmo  fato  gerador, 
ressalvado o exame de abusividade em cada 
caso  concreto”.  Demonstrada  a  contratação 
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posterior a 30/04/2008, é de se reconhecer a 
ilegalidade  da  cobrança.  […].  (TJPB;  AC 
073.2010.002227-3/001;  Quarta  Câmara 
Especializada Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da 
Silva; DJPB 27/05/2014; Pág. 12) 

Desta forma, não nesta dúvida quando à possibilidade 
de ajuste contratual para cobrança de juros capitalizados, o que se infere 
pela  jusrisprudência  pacificada no Superior  Tribunal  de Justiça  e  deste 
Egrégio Tribunal de Justiça.

No  caso  específico  da  Sentença,  a  fundamentação 
assenta-se  em  julgado  do  STF,  em  sede  da  Ação  Declaratória  de 
Inconstitucionalidade  n.º  2.316,  que  supostamente  teria  suspendido  a 
eficácia do Art. 5º da MP 2.170-36/2001, e a Magistrada até citou uma 
jurisprudência do TJMG.

Ocorre que a mencionada ADIn n.º 2.136 ainda não foi 
julgada  pela  Suprema  Corte,  conforme  pode  ser  verificado  na  página 
eletrônica  do  STF,  estando,  até  o  momento,  com  voto  dos  Ministros 
Sydney Sanches e dos Ministros Carlos Velloso, Cármen Lúcia, Menezes 
Direito, Marco Aurélio e Carlos Britto. 

Diante disso, resta evidente que a ADIn ainda está em 
fase de julgamento, e por isso a MP  2.170-36/2001 encontra-se em plena 
vigência,  porquanto a norma editada pelo Poder legislativo presume-se 
legítima  e  constitucional  até  o  contrário  seja  declarado  pela  Corte 
competente do Judiciário.

Ao caso concreto aplica-se o disposto no Art. 557, §1º-
A, do CPC, que autoriza ao relator dar provimento monocraticamente ao 
recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula 
ou  com jurisprudência  dominante  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou  de 
Tribunal Superior.

Posto isto,  dou provimento à Apelação para julgar 
improcedente o pedido, nos termos do Art. 269, I, do CPC.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque. 
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Em  face  da  inversão  da  sucumbência,  fica  o 
Promovente  condenado  ao  pagamento  das  custas  processuais  e 
honorários advocatício que arbitro em 15% do valor atribuído à causa, 
com observância do Art. 21, a, b e c, do CPC, com observância da Lei n.º 
1.060/50, visto que teve a gratuidade processual deferida no despacho de 
fls. 24.

Publique-se e intimem-se as partes.

João Pessoa PB, em 05 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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