
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0006115-67.2012.815.0731
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE:  HSBC Bank Brasil  S/A –  Banco  Múltiplo  (Adv.  Marina  Bastos  da 
Porciúncula Benghi)
AGRAVADO: Nilton Sinval de Medeiros (Adv. Emerson Neves de Siqueira e outros)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  DÁ 
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. AÇÃO REVISIONAL 
DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DIREITO 
DO  CONSUMIDOR.  ALEGAÇÃO  DE  CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL  DOS  JUROS.  TAXAS  NÃO  EXPRESSAMENTE 
PREVISTAS  NO  AJUSTE.  DIREITO  À  RESTITUIÇÃO 
SIMPLES  CASO  VERIFICADO  A  EXISTÊNCIA  DA 
CAPITALIZAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. MÁ-FÉ DO 
BANCO  NÃO  CARACTERIZADA.  JURISPRUDÊNCIA  DO 
STJ.  ART.  557,  §  1º,  CPC.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO  APELATÓRIO  DO 
PROMOVENTE.  DECISÃO  MANTIDA.  DESPROVIMENTO 
DO AGRAVO.

- “Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada 
em  vigor  da  MP n.  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.”

- Embora o contrato de arrendamento mercantil, em regra, não 
coadune com a cobrança de juros remuneratórios, mantenho a 
decisão impugnada, pois a restituição de valores a esse título 
somente  ocorrerá  caso  reste  configurado  a  existência  da 
respectiva capitalização dos juros, o que será observado em 
liquidação de sentença.

- Consoante entendimento do artigo 557,  § 1º-A, do Código de 
Processo  Civil,  “Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal  Superior,  o  relator 
poderá dar provimento ao recurso”.



VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 190.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo  HSBC Bank Brasil 
S/A  –  Banco  Múltiplo contra  decisão  de  relatoria  deste  Gabinete,  a  qual, 
monocraticamente,  deu  provimento  parcial  ao  recurso  apelatório  manejado  por 
Nilton Sinval de Medeiros, reformando a sentença de primeiro grau.

Em suas  razões  recursais,  o  banco  agravante  sustenta  que  a 
decisão ora agravada merece reforma, argumentando, em síntese, que no contrato em 
deslinde, de arrendamento mercantil, não há a incidência de juros remuneratórios e 
de capitalização mensal.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente, pelo provimento do presente recurso apelatório por este Colendo 
colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Através do presente agravo interno,  o  agravante pleiteia  que 
seja  reformada  a  decisão  de  lavra  deste  Gabinete,  que,  conforme  relatado,  deu 
provimento parcial ao recurso apelatório.

À luz de tal entendimento, é oportuno e pertinente proceder à 
transcrição  da  fundamentação  da  decisão  ora  agravada,  a  qual  fundamenta  o 
provimento jurisdicional proferido, encontrando-se, inclusive, nas exatas linhas do 
art. 557, do CPC, haja vista corroborarem o entendimento jurisprudencial acerca do 
tema, in verbis:

“Após  conciso  relato  sobre  a  possibilidade  da  revisão  contratual, 
convém registrar que o ponto crucial da discussão recursal gira em 
torno da legalidade ou não da capitalização de juros (anatocismo).



A respeito de tal cobrança, é de se destacar que o Superior Tribunal 
de  Justiça  tem  entendido  que  nas  operações  realizadas  pelas 
instituições  financeiras  esta  é  permitida  na  periodicidade  mensal 
quando pactuada,  desde que celebradas  a  partir  da publicação da 
Medida  Provisória  n.  1.963-17  (31.3.00),  consoante  se  denota  nos 
seguintes precedentes:

“Nos  contratos  bancários  firmados  posteriormente  à  entrada  em 
vigor  da  MP n.  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.2”

“A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para 
os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-
17/2000), desde que pactuada.3” 

In casu, depreende-se que as partes celebraram o contrato no ano de 
2008, isto é, anos após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17, de 
forma que o presente pacto se enquadra perfeitamente na disciplina 
dos juros capitalizados.

A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  está  pacificada 
quanto à legalidade dessa estipulação contratual, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional. Limitação da Taxa de Juros. 
Juros  remuneratórios  superiores  a  12  por  cento  ao  ano. 
Possibilidade.  Súmula  382  do  STJ.  Capitalização  de  Juros. 
Possibilidade desde que o contrato tenha sido celebrado após a MP 
nº.  1.963-17  de  31/03/2000.  Contrato  celebrado  em  2007. 
Capitalização  possível.  Desprovimento.  -  Súmula  382,  do  STJ  A 
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12 por cento ao 
ano, por si só, não indica abusividade . - Recentemente o STJ 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 31.3.00.”4

No caso dos autos, analisando detidamente as cláusulas contratuais, 
encartada  às  fls.  16/18,  a  capitalização  mensal  dos  juros  não  foi 
expressamente  pactuada,  de  forma  que   deverá  ser  extirpada  da 
correção da dívida apontada pela parte promovente.

Cediço  que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  exige  que  as 
cláusulas contratuais  estejam expressas de forma clara e  ostensiva, 
isto  é,  plenamente  compreensíveis,  o  que não ocorreu no caso em 

2 STJ - AgRg no REsp 1003911 / RS - Rel. Min. João Otávio de Noronha – Julgamento: 04/02/2010.
3 STJ - AgRg no REsp 549750 / RS – Rel.  Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP) – Julgamento:  

17/12/2009.
4 TJPB - Acórdão nº 20020090208899001 - Órgão (1ª CC) – Rel. Des. Manoel Soares Monteiro – 06/05/2010.



disceptação.

Neste particular, o STJ, entende que é plenamente cabível a aplicação 
da  capitalização  de  juros,  todavia  estes  devem  estar  devidamente 
dispostos na avença. Nesse sentido, destaco:

“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 Especial 973.827, jugado 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.5”  

Por conseguinte, repito, considerando que os autos não noticiam de 
forma  expressa  a  incidência  de  capitalização  mensal  de  juros,  no 
contrato  entabulado  entre  as  partes,  merece  retoque  a  decisão  de 
primeiro grau, nesto ponto, para a insubsistência de sua cobrança ao 
consumidor.

Ressalte-se, ademais, que a devolução do valor a ser restituído deve 
ser feito na forma simples, ante a ausência de configuração da má-fé 
da instituição financeira.

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no artigo 557, § 
1º-A, do CPC, e na Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 
Justiça,  dou  provimento  ao  recurso  apelatório  interposto,  para 
reconhecer  a  cobrança  ilegal,  in  casu,  da  capitalização  de  juros, 
devendo, assim, serem restituídos, de forma simples, acrescidos de 
correção monetária,  pelo INPC, a partir do pagamento indevido, e 
juros de mora fixados em 1% (hum por cento) ao mês,  a partir da 
citação.”

Oportuno  destacar,  ainda,  que,  embora  o  contrato  de 
arrendamento  mercantil,  em  regra,  não  coadune  com  a  cobrança  de  juros 
remuneratórios, mantenho a decisão impugnada, pois a restituição de valores a esse 

5 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.



título somente ocorrerá caso reste configurado a existência,  in casu, da capitalização 
dos juros, o que será observado em liquidação de sentença.

“ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  REVISÃO  DO 
CONTRATO.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL  LEASING.  CONTRAPRESTAÇÃO  DO 
ARRENDATÁRIO.  CUSTO  EFETIVO  TOTAL.  CÁLCULO 
COM  BASE  EM  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  1.  Difere-se 
do contrário  de mútuo garantido por  alienação fiduciária  o 
contrato de arrendamento mercantil  denominado de leasing 
financeiro,  como  é  o  presente,  cabendo  a  sociedade 
empresária  autorizada  a  operar  o  leasing  adquirir  o  bem 
segundo  proposta  do  arrendatário  para  que,  em  seguida, 
possa alugá-lo ao arrendatário. 2. Consoante entendimento do 
STJ.  a  capitalização  mensal  dos  juros  somente  é  admitida 
quando expressamente prevista em lei, o que não se verifica 
na hipótese de arrendamento mercantil.”6 

Em razão dessas considerações e sem maiores delongas,  nego 
provimento ao presente agravo interno,  mantendo incólume a decisão recorrida.  É 
como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público, na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado

6 TJMG – AC 10338120033950001 - Rel. Cabral da Silva -  10ª Câmara Cível - Julgamento: 18/03/2014


