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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 002383-18.2012.815.0751
ORIGEM: 4ª Vara Mista da Comarca de Bayeux 
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Evandro Fortunato da Silva
ADVOGADO: Hilton Hril Martins Maia
APELADO: Banco Itaucard S/A
APELADOS: Antônio Braz da Silva

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL ILEGAL DE JUROS.
INOCORRÊNCIA.  PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO CELEBRADO
APÓS  A  ENTRADA  EM  VIGOR  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  1.963-
17/2000. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO
À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPB. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1.  Segundo  o  STJ,  só  é  admissível  a  alteração  da  taxa  de  juros
judicialmente  caso  constatada  a  sua  abusividade  em relação  à  taxa
média praticada no mercado. 

2. Tendo sido o contrato celebrado após a entrada em vigor da Medida
Provisória  nº  1.963-17/2000, não  há  ilegalidade  na  utilização  da
capitalização  mensal  de  juros,  desde  que  expressamente  pactuada.
Trata-se de entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.

3.  Art.  557  do  CPC:  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
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tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”

Vistos etc.

Trata-se de recurso apelatório contra sentença (f. 86/92) proferida pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Mista da Comarca de Bayeux, que, nos autos da ação
revisional  proposta  por EVANDRO FORTUNATO DA SILVA  em face  de  BANCO
ITAUCARD S/A, julgou improcedente os pedidos autorais 

Nos  recurso  interposto  (f.  94/103),  o  apelante  requer  que  seja
reformada a sentença quanto à limitação de juros no percentual de 12% ao ano e
a impossibilidade de pactuação da capitalização de juros.

Contrarrazões de f. 106/110.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 136).

É o relatório.

DECIDO.

O apelante, nas razões do seu recurso, pede a reforma da sentença
quanto à limitação de juros no percentual de 12% ao ano e a impossibilidade de
pactuação da capitalização de juros.

Conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as insti-
tuições financeiras não se sujeitam às limitações previstas pelo Código Civil e pelo
Decreto nº 22.626/1993 (Lei de Usura). Dessa forma, os juros compensatórios co-
brados não podem ser limitados a 12% ao ano. 

Corroborando com o presente entendimento,  eis  a jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[…] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: "a) As institui-
ções financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipu-
lada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusi-
vidade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colo-
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car o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente  demonstrada,  ante  às  peculiaridades  do  julgamento  em
concreto." […] (AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/04/2013,  DJe
30/04/2013)

Portanto, conforme o julgado supra, a revisão dos juros remuneratórios
é excepcional, devendo ser demonstrada no caso concreto a sua abusividade. Ain-
da, segundo o STJ, só é admissível a alteração da taxa de juros judicialmente caso
constatada a sua abusividade em relação à taxa média praticada no mercado. Eis
julgados neste sentido:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CON-
TRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNE-
RATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMU-
NERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTI-
CAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMU-
NERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital
é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consig-
nado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz
deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulga-
da pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 -
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verifica-
da abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusivida-
de na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de merca-
do, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contra-
tos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (ree-
ditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, des-
de que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1112879/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010,
DJe 19/05/2010).

[…] A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário
depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média
do  mercado  (Recurso  Especial  repetitivo  n.  1.112.879/PR).  […]  (AgRg no
AREsp 39.138/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TUR-
MA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013).
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No caso em tela, o apelante não comprovou que a taxa de juros cobra-
da no instrumento contratual era superior a taxa média praticada no mercado,
nos termos do artigo 333, inciso I do CPC.

Sobre a capitalização de juros, é remansosa a jurisprudência do Superi-
or Tribunal de Justiça no sentido de que após a entrada em vigor da Medida Provi-
sória nº 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros pelas instituições fi-
nanceiras desde que expressamente pactuada no contrato.  Eis alguns julgados
nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CAPI-
TALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. [...]
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 (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS) […] (EDcl no AREsp
158.761/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/08/2013, DJe 05/09/2013).

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 ne-
cessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação espe-
cífica 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 vigên-
cia 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 Supe-
rior Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros capitaliza-
dos em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duo-
décuplo da taxa mensal. […]. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe
03/09/2013).

[…] 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.  […]  (AgRg  no  REsp
1274215/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
06/08/2013, DJe 21/08/2013).
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Analisando o contrato de financiamento (f. 18/24), verifica-se que o pri-
meiro requisito, ou seja, o de que o contrato tenha sido celebrado em momento
posterior à entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, que se deu
em 31/03/2000, restou atendido, na medida que o contrato foi celebrado no ano
de 2010.

Quanto ao segundo requisito de que tenha havido pactuação expressa
da capitalização mensal de juros, verifica-se que consta como taxa de juros remu-
neratórios o percentual mensal de 1,61%, o que em um ano, caso se levasse em
consideração o uso de juros simples, daria o percentual de 19,32%.

Ocorre que do próprio instrumento contratual consta que os juros re-
muneratórios,  levando-se  em  consideração  o  período  de  um  ano,  são  de
21,12%, o que já deixa claro para o consumidor, in casu, a apelante, que estão
sendo aplicados juros compostos, o que, por si só, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, já basta para comprovar que houve a pactuação ex-
pressa de capitalização mensal de juros. Eis os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPI-
TALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. 1. A previsão, no contrato
bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficien-
te para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2. Agravo regi-
mental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso espe-
cial. (AgRg no AREsp 40.562/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)

[….] A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactu-
ada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de ju-
ros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a co-
brança da taxa efetiva anual contratada [….] (REsp n. 973.827/RS, Relatora
para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).

Portanto, o pleito revisional do apelante, no que tange a este ponto não
merece prosperar. 

Nesse contexto, observo que as irresignações do apelante vão de en-
contro com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de
Justiça, o que me leva a aplicar o artigo 557 do CPC, que permite ao relator negar
“seguimento a recurso manifestamente inadmissível,  improcedente,  prejudicado
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tri-
bunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”
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Assim, diante das considerações expendidas e com arrimo no art. 557
do CPC, nego seguimento ao recurso apelatório.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 03 de setembro de 2014.

 Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                           Relatora 


