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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022116-56.2012.815.0011
Origem : 3° Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz convocado para 

substituir a Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Banco Bradesco Financiamento S/A  
Advogado : Wilson Sales Belchior 
Apelado : Maria do Socorro de Negreiros 
Advogado : João Carlos Pereira Santos

APELAÇÃO  CÍVEL.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS. 
AUSÊNCIA DO CONTRATO. PRAZO PARA JUNTADA. 
NÃO  ATENDIMENTO.  FATOS  ALEGADOS  PELA 
AUTORA  ADIMITIDOS  COMO  VERDADEIROS  POR 
FORÇA DO INC. I DO ART. 539 DO CPC. ILEGLIDADE 
DA  COBRANÇA  QUANDO  NÃO  PACTUADO. 
PRECEDENTES DO  STJ.  INTELIGÊNCIA DO ART.  557 
DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  entendido  que  nas 
operações  realizadas  pelas  instituições  financeiras 
permite-se  a  capitalização  dos  juros  na  periodicidade 
mensal quando pactuada,  desde que celebradas a partir 
da  publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17/2000, 
reeditada pela Medida Provisória 2.170-36/2001.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco 
Financiamento S/A contra sentença de fls. 108/113, prolatada pelo Juízo da 3° 
Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação Revisional 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022116-56.2012.815.0011              1



de Contrato, ajuizada por Maria do Socorro de Negreiros,  considerou ilegal a 
capitalização  mensal  dos  juros  em  periodicidade  inferior  a  um  ano  e,  em 
consequência, determinou o recálculo de todas as parcelas pagas.

Nas razões recursais, encartadas às fls. 115/137, o apelante 
afirma que:

1) “(...) não há o que se reprovar no contrato em debate uma vez  
que todas as cláusulas são claras e a vontade da parte recorrida em celebrar tal contrato  
não foi em nenhum momento viciada por má prestação das informações. Todas as taxas  
lhe foram devidamente explicadas e estão contidas de forma clara no documento por ela  
assinado (...)” (sic) 

2) A capitalização dos juros é  permitida na modalidade 
anual conforme art. 591 do código Civil.

3)  Os  contratos  firmados  após  a  edição  da  Medida 
Provisória  n°  1-963-17/00,  de  30 de  março de 2000,  admitem a capitalização 
mensal de juros quando expressamente pactuada.  

Pugna pela reforma da sentença, para que seja  declarada 
a legalidade da capitalização mensal do juros estipulada no contrato.

Contrarrazões  de  fls.  145/150,  pela  manutenção  da 
sentença. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  155/157,  opina  pelo 
desprovimento do recurso. 

É o relatório.

D E C I D O

Consoante  verifica-se  da  inicial,  Maria  do  Socorro  de 
Negreiros  celebrou  contrato  de  financiamento  de  veículo  perante  o  Banco 
Bradesco Financiamento S/A no valor de R$ 12.461,88 (doze mil quatrocentos e 
sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 24 parcelas de R$ 
714,42 (setecentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos), totalizando R$ 
17.146,08 (dezessete mil cento e quarenta e seis reais e oito centavos).
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Neste cenário, o autor da demanda entendendo indevida a 
cobrança  de  TAC,  TEC,  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA ,  SERVIÇOS  DE 
TERCEIROS,  TAXA  DE  AVALIAÇÃO,   PROMOTORA  DE  VENDAS  E 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, ajuizou a presente ação revisional com 
o  objetivo  de  excluí-las  da  cobrança,  e  ser  restituído  dos  valores  pagos 
indevidamente. 

Tendo  em  vista  que  o  juízo  a  quo  julgou  parcialmente 
procedente  a  ação  e,  havendo  recurso  voluntário  apenas  da  instituição 
financeira, passo a analisar apenas o ponto em que o recorrente foi vencido, 
qual seja, capitalização mensal de juros. 

Pois bem.

A revisão judicial do contrato é juridicamente possível, no 
entanto,  é  importante  ressaltar  que  sua  alteração  somente  ocorrerá,  caso 
comprovada pela parte autora a efetiva abusividade, em respeito à natureza de 
liberalidade das cláusulas contratuais e do princípio da boa-fé contratual.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  entendido  que  nas 
operações  realizadas  pelas  instituições  financeiras  permite-se  a  capitalização 
dos juros na periodicidade mensal quando pactuada, desde que celebradas a 
partir  da  publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17/2000,  reeditada  pela 
Medida Provisória 2.170-36/2001.

“Art  5º:  Nas  operações  realizadas  pelas  instituições  integrantes  do 
Sistema Financeiro  Nacional,  é admissível a capitalização de juros 
com periodicidade inferior a um ano.

Parágrafo  único.  Sempre que  necessário  ou quando  solicitado pelo 
devedor,  a  apuração do valor  exato da obrigação,  ou de seu saldo 
devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que 
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil  entendimento  e 
compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas 
contratuais,  a  parcela  de  juros  e  os  critérios  de  sua  incidência,  a 
parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais.”

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO REVISIONAL.  CONTRATO BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO 
DE  JUROS.  TAXAS  MENSAL  E  ANUAL  EXPRESSAMENTE 
CONTRATADAS.  LEGALIDADE.  1.  No  julgamento  do  Recurso 
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Especial  973.827,  julgado  segundo  o  rito  dos  recursos  repetitivos, 
foram firmadas, pela 2ª Seção, as seguintes 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".  2.  Hipótese em que foram expressamente pactuadas as 
taxas de juros mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de 
abusividade, é de rigor. 3. Agravo regimental provido. (STJ; AgRg-Ag-
REsp 94.486; Proc. 2011/0297351-9; SC; Quarta Turma; Relª Min. Isabel 
Gallotti; Julg. 16/08/2012; DJE 22/08/2012).  

In casu, as partes celebraram contrato em 29 de fevereiro 
de 2012 (fl. 34), no entanto não consta nos autos que a capitalização mensal dos 
juros foi expressamente pactuada, portanto indevida sua cobrança.

Em que pese ter sido requerido ao apelante que juntasse o 
contrato no prazo de 10 (dez) dias,  este não atendeu a determinação,  sendo 
assim, admitido como verdadeiros os fatos alegados pela autora por força do 
Inciso I do art. 359 do CPC, vejamos: 

Art. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos 
que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar:

I  -  se  o  requerido  não  efetuar  a  exibição,  nem  fizer  qualquer 
declaração no prazo do art. 357;

   
Face  ao  exposto,  NEGO SEGUIMENTO ao  apelo,  com 

fulcro  no  art.  557,  caput,  CPC,  por  estar  em  confronto  com  jurisprudência 
dominante de Tribunal Superior.

Publique-se e Intimem-se. 

João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles 
    Juiz convocado - Relator
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