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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
REVISÃO  DE  CONTRATO  JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE – ILEGALIDADE 
DA  COBRANÇA  DE  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL 
DE  JUROS  –  PEDIDO  DE 
PRESQUESTIONAMENTO  – DESNECESSIDADE 
DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS 
DISPOSIÇÕES  LEGAIS –  EXCLUSÃO  DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  SENTENÇA  MANTIDA – 
APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT, DO CÓDIGO 
DE  PROCESSO  CIVIL –  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.

–  Exatamente  como  decidiu  no  Juízo  a  quo,  na 
hipótese  é  ilegal  a  cobrança de  capitalização na 
medida  em  que  no  contrato  foi  omissa  a  taxa 
mensal  de juros,  pelo que não se pode verificar  a 
diferença  das  taxas  anual  e  mensal  e,  por 
conseguinte, a expressa contratação da tarifa.

–  Se  cada  partes  restou  em  parte  vencedora  e 
vencida,  correta  encontra-se  a  distribuição  da 
verba sucumbencial, sendo indevido exclusão dos 
honorários requerida pelo apelante.
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– Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo 
com  o  seu  livre  convencimento,  sendo 
desnecessária  a  expressa  manifestação  sobre 
todos  os  argumentos  levantados  pelas  partes, 
quando  já  encontrou  elementos  suficientes  para 
decidir  a  causa  e  neles  fundamenta  a  decisão. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

–  Sendo  manifestamente  improcedente  o  apelo, 
sua  negativa  de  seguimento  é  medida  que  se 
impõe, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

VISTOS etc.

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  pelo BANCO 
VOLKSWAGEN S/A em  face  da  sentença  que,  ao  julgar  parcialmente 
procedente a ação de revisão de contrato que lhe moveu LUIS ANTÔNIO 
DOS SANTOS,  ora  apelado,  o  condenou  ao  pagamento  em dobro  dos 
valores cobrados à título de capitalização mensal de juros.

Em suas razões o Banco sustentou a legalidade na cobrança 
da  capitalização  e  a  manutenção  de  todo  contrato  (pacta  sunt 
servanda/princípio da segurança jurídica), além da exclusão dos honorários 
advocatícios, razões porque pediu o provimento do apelo para reformar a 
sentença  e  julgar  totalmente improcedente  a  ação.  Alternativamente 
pugnou pela expressa manifestação dos arts. 186 e 927 do CC e art. 5º, V, 
e X, da CF para fins de presquestionamento (fls.109/120).

Contrarrazões de fls. 194/204, pelo desprovimento.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça 
opinou pelo provimento do apelo (fls. 213/218).

É o relatório.

DECIDO

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade 
recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o recurso.

Conforme narrado,  o mérito recursal cinge-se em analisar  a 
legalidade  na cobrança de capitalização mensal  de juros no contrato de 
financiamento firmado entre as partes,  e subsidiariamente a revisão dos 
honorários  advocatícios, únicos pontos de  condenação  da  sentença  e 
objeto de recurso do promovido.

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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Com efeito, não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência  pacífica  do  Superior  Tribunal  de  Justiça 
perfilha no sentido da legalidade na cobrança de capitalização mensal de 
juros quando expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a simples 
exposição numérica da taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da 
mensal. Nesse sentido, cito os recentes julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO 
REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  NEGATIVA  DE 
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS MENSAL E ANUAL 
EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS.  FALTA  DE 
INTERESSE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento 
de que 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.  Observa-se,  assim,  a  ausência  de  interesse 
recursal,  pois  a  decisão  ora  agravada,  no  ponto,  está  de 
acordo com o entendimento defendido pelo Recorrente.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1379966/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  22/10/2013,  DJe 
12/11/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  PROCESSUAL.  ADMISSIBILIDADE. 
BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A MP Nº 1.963-
17/2000.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL NÃO  CONTRATADA. 
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  ACÓRDÃO  FUNDADO 
EM  REEXAME  DO  CONTRATO  E  DE  PROVAS. 
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 
um ano  é  admitida  nos  contratos  bancários  firmados 
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória 
nº  1.963-17,  desde  que  pactuada  de  forma  clara  e 
expressa,  assim considerada quando prevista a taxa de 
juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior 
do que a mensal. (...)

(AgRg  no  AREsp  74.052/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO 
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 
20/06/2013)
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AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATO  BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE 
JUROS. POSSIBILIDADE.

1.  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. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e 
dar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp 40.562/PR,  Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO 
DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
20/06/2013) [destaques de agora]

Entretanto,  da leitura do contrato impugnado verifica-se que 
na hipótese foi omissa a contratação da taxa mensal de juros, uma vez que 
a penas consta o percentual da taxa anual fixada em 34,32%.

Em assim sendo, não se tem como identificar a divergência 
das taxas e, por conseguinte, a legalidade na cobrança mediante expressa 
contratação da tarifa.

Com  relação  ao  pedido  de  exclusão dos  honorários 
advocatícios, este é manifestamente improcedente.

Ocorre  que  tendo  sido  cada  parte  vencedora  e  vencida, 
correta encontra-se a distribuição da verba  sucumbencial,  nos termos do 
art. 21, caput, do CPC que assim dispõe:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, 
serão  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e 
compensados entre eles os honorários e as despesas.

Por  fim,  também  não  deve  ser  acolhido  pedido  de 
manifestação  expressa  de  dispositivos  legais,  para  fins  de 
prequestionamento.

A teor  do  entendimento  pacífico  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça, sabe-se que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com 
o  seu  livre  convencimento,  sendo  desnecessária  a  expressa 
manifestação  sobre  todos  os  argumentos  e/ou  dispositivos  legais 
levantados pelas partes, quando já encontrou elementos suficientes para 
decidir  a causa e neles fundamenta a decisão,  sem que com isto reste 
caracterizado qualquer omissão.
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Nesse sentido, eis os recentes julgados do STJ que elucidam 
o entendimento pacífico sobre a matéria:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  E 
OBSCURIDADE  NÃO  VERIFICADAS.  ANÁLISE  DE 
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
CARÁTER  MANIFESTAMENTE  PROTELATÓRIO. 
APLICAÇÃO  DA  MULTA  DO  ART.  538,  PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CPC.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o 
decisum   recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia   
com clareza as questões essenciais ao julgamento da 
lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, 
um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

(STJ;  EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1364491/PR, Rel. 
Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA 
TURMA, DJe 10/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - 
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  FRAUDE  À  EXECUÇÃO  - 
INEXISTÊNCIA  DE  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL  -  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA  - 
INDISPENSÁVEL  O  NECESSÁRIO 
PREQUESTIONAMENTO.  INSURGÊNCIA  DA 
EMBARGANTE.

1. Violação do art.  535 do Código de Processo Civil.  Não 
assiste razão à insurgente, porquanto clara e suficiente 
a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para 
o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário 
ao  magistrado  rebater  cada  um  dos  argumentos 
declinados pela parte.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ;  AgRg no AREsp 290.655/RS,  Rel.  Ministro MARCO 
BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  21/05/2013,  DJe 
03/06/2013).

Assim sendo, não há necessidade de expressa manifestação 
sobre os arts.  186 e 927 do CC e art.  5º,  V,  e X,  da CF,  notadamente 
quando a  condenação não corresponde a reparação de danos, quer seja 
moral ou material, e o julgamento foi devidamente fundamentado.
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DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557, caput,  do  CPC, 
NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  por ser manifestamente improcedente, 
e mantenho a r. sentença recorrida em todos seus termos.

P. I.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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