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CONTRÁRIA.  SENTENÇA  FAVORÁVEL  AO  AUTOR 
QUANTO  À  CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS.  AUSÊNCIA 
DE  INTERESSE  RECURSAL.  2ª  APELAÇÃO  (RÉU)  - 
INSURGÊNCIA CONTRA MATÉRIAS SOBRE AS QUAIS O 
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APELAÇÃO CÍVEL N. 0000861-68.2012.815.0261       1



sentido.  APELOS  PARCIALMENTE  CONHECIDOS  E 
PROVIDOS.  REFORMA  DA  SENTENÇA. 
IMPROCEDÊNCIA.

- 1ª PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se 
pode  falar  em  cerceamento  de  defesa,  quando  a  parte, 
intimada  para  especificar  provas,  alega  o  desejo  de  não 
produzir  prova  e,  pugna  pelo  julgamento  da  lide. 
REJEIÇÃO.

- 2ª PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL. Se da narração 
da petição inicial, colhe-se o suficiente para compreender o 
pedido e a causa de pedir, a alegação de inépcia da inicial por 
impossibilidade de conclusão lógica pela narrativa dos fatos 
não rende acolhida. REJEIÇÃO.

- A renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, 
que  independe  da  anuência  da  parte  adversa  e  pode  ser 
requerida  a  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição  até  o 
trânsito em julgado da sentença.

-  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).

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no 
mérito,  CONHECER  PARCIALMENTE  DOS  RECURSOS,  E  NAS  PARTES 
CONHECIDAS, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS combatendo a sentença (fls. 
121/125v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piancó que, nos autos da 
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada 
por  JOSÉ  MARCO  NETO  BERNARDO  em  face  de  ABN  AMRO  REAL SA - 
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BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, julgou procedentes os pedidos iniciais, para 
reconhecer  a  ilegalidade  da  capitalização  de  juros  sem  previsão  expressa  no 
contrato e da cobrança da tarifa de abertura de crédito e tarifa de emissão de carnê 
e, por consequência, condenou o demandado ao pagamento em favor do autor, da 
importância  de  R$8.540,86  (oito  mil,  quinhentos  e  e  quarenta  reais  e  oitenta 
centavos), de forma simples, correspondentes aos valores cobrados indevidamente 
com base no laudo apresentado; e na quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), 
referentes à cobrança de TAC e R$72,00 (setenta e dois reais) de TEC; e IOF, no 
importe  de  R$252,00  (duzentos  e  cinquenta  e  dois  reais),  também  de  forma 
simples.

JOSÉ  MARCOS  NETO  BRANDÃO  ingressou  com  AÇÃO 
REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, em face de ABN 
AMRO REAL SA -  BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, aduzindo que firmou 
contrato  de  financiamento  de  veículo  com  alienação  fiduciária,  no  valor  de 
R$33.000,00 (trinta e três mil reais), tendo pago no ato da compra a quantia de 
R$18.000,00 (dezoito mil reais) e financiado o valor restante em 36 (trinta e seris) 
parcelas de R$889,07 (oitocentos e oitenta reais e sete centavos).

Alega  que  adimpliu  o  contrato,  no  entanto,  foram-lhe 
cobrados juros abusivos, caracterizando a prática ilegal do anatocismo, além das 
taxas  de  abertura  de  cadastro  e  emissão  de  boletos,  bem  como  o  IOF, 
circunstâncias que oneraram excessivamente o objeto contratual.

Pugnou pela  revisão  contratual  e  devolução  em dobro  do 
indébito.

Nas razões recursais, fls. 128/157, o primeiro apelante/autor, 
de início, renuncia aos valores que se referem à TAC, TEC e IOF.

No mérito, alega que a sentença não acolheu o seu pedido de 
ilegalidade quanto à prática do anoticismo – capitalização de juros, uma vez que o 
magistrado  não  teria  observado  a  prova  pericial  constante  dos  autos  e  não 
impugnada pela parte adversa.

Defende a devolução em dobro do indébito.

Nas  razões  do  segundo apelo  de  fls.  161/179,  a  parte 
demandada  sustenta  a  reforma  da  sentença,  alegando  em  preliminar  o 
cerceamento  de  defesa,  uma  vez  que  houve  julgamento  antecipado  da  lide, 
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quando a demanda carece de instrução probatória. Também em preliminar, suscita 
a inépcia da inicial, alegando que dos fatos narrados não decorre logicamente à 
conclusão.

No mérito, alega que devem ser respeitados os princípios da 
pacta sunt servanda e da segurança jurídica, notadamente porque o consumidor teve 
total ciência dos termos contratuais antes da sua formalização. Defende a licitude 
do contrato, firmado livremente entre pessoas capazes, e que a capitalização dos 
juros,  no  caso  em  análise,  é  perfeitamente  legítima.  Ainda,  sustenta  inexistir 
ilegalidade na cobrança da TAC e TEC, e que não se pode alterar a base de cálculo 
sobre operações financeiras – IOF.

Quanto  à  restituição  do  indébito,  disse  não  restar 
caracterizada a má-fé, razão pela qual deve ser na forma simples. Ainda, pugna 
pela minoração dos honorários advocatícios. 

Parecer  Ministerial  pelo  desprovimento  dos  recursos  (fls. 
195/197).

É o Relatório

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, na qual o 
consumidor  alega  cobrança  excessiva  de  juros,  por  capitalização  e  cobrança 
indevida de TAC, TEC e IOF.

DA  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA 
SUSCITADA NO SEGUNDO APELO

O Banco réu alegou em preliminar o cerceamento de defesa, 
uma vez que houve julgamento antecipado da lide, quando a demanda carece de 
instrução probatória. 

Sem razão, contudo.

A par de o magistrado ter expressado que o julgamento da 
lide se dava antecipadamente (fls. 121v), em verdade, houve possibilidade de as 
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partes especificarem as provas que desejavam produzir, tendo, ambas, expressado 
que não possuíam o desejo de produção de outras provas (fls. 104 e 105).

No contexto dos autos, não se pode falar em cerceamento de 
defesa, quando a parte, intimada para especificar provas, alega o desejo de não 
produzir prova e, pugna pelo julgamento da lide.

Rejeito a preliminar.

DA  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL 
SUSCITADA NO SEGUNDO APELO

Também  em  preliminar,  o  banco  réu  suscita  a  inépcia  da 
inicial, alegando que dos fatos narrados não decorre logicamente à conclusão.

Mais uma vez não socorre razão ao demandado.

É  que da  narração  da  petição  inicial,  colhe-se  o  suficiente 
para compreender o pedido e a causa de pedir, notadamente quanto à abusividade 
praticada no contrato entre as partes, no que se refere à suposta capitalização de 
incidência  de  “taxas”  ilegais.  Assim,  a  alegação  de  inépcia  da  inicial  por 
impossibilidade de conclusão lógica pela narrativa dos fatos não rende acolhida.

Ademais,  “o pedido é aquilo que se pretende obter com o 
manejo  da demanda,  exsurgindo  da  interpretação  lógico-sistemática  de  todo o 
conteúdo da inicial e não somente do capítulo reservado para esse fim.” (Resp 
671.964/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado 
em 18/06/2009, DJe 29/06/2009)

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, no que é pertinente à renúncia ao direito em que 
se  funda  a  ação,  quanto  à  TAC,  TEC  e  ao  IOF,  confira-se  posicionamento  do 
colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A renúncia  ao  direito  a  que  se  funda  a  ação  é  ato  unilateral,  que 

independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer 

tempo  e  grau  de  jurisdição  até  o  trânsito  em  julgado  da  sentença, 

cumprindo apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da 
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renúncia goza de poderes para tanto, ex vi do art.38 do CPC.” (STJ - 1ª 

Turma, REsp 422734-GO, DJU 28.10.03).

PROCESSUAL CIVIL  MANDADO DE SEGURANÇA  RENÚNCIA AO 

DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO  ATO UNILATERAL DO AUTOR 

ILEGITIMIDADE  DOS  SUBSTITUÍDOS  PROCESSUAIS.  1.  O  STJ 

pacificou o entendimento de que a desistência do mandado de segurança 

pode ser requerida a qualquer tempo, desde que efetuada em momento 

anterior  à  prolação  da  sentença.  2.   “A renúncia  ao  direito  é  o  ato 

unilateral  com  que  o  autor  dispõe  do  direito  subjetivo  material  que 

afirmara ter, importando a extinção da própria relação de direito material 

que dava causa à execução forçada, consubstanciando instituto bem mais 

amplo que a desistência da ação, que opera tão-somente a extinção do 

processo  sem  resolução  do  mérito,  permanecendo  íntegro  o  direito 

material,  que  poderá  ser  objeto  de  nova  ação  a  posteriori.”  (EREsp 

35.615/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22.4.2009, DJe 

11.5.2009.) 3. Carecem os substituídos processuais de legitimidade para 

renunciar o direito a que se funda a ação, pois este direito assiste somente 

ao  autor  impetrante  do  mandado  de  segurança  coletivo.  Agravo 

regimental improvido. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 573.482/RS, Rel. 

Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 

26/08/2010, DJe 08/09/2010).

Assim,  a  renúncia  ao  direito  em  que  se  funda  a  ação 
independe da  concordância  da  parte  ex  adversa,  sendo ato  unilateral,  estando 
condicionado  apenas  à  verificação  dos  poderes  conferidos  ao  procurador  do 
renunciante no instrumento de mandato.

A procuração  de  fls.  21  confere  expressos  poderes  para  a 
renúncia.

Ressalte-se  que,  ao  renunciar  ao  direito  em  que  se 
fundamentou a ação, o autor não apenas desistiu do presente processo, quanto à 
TAC, TEC  e o IOF, mas também abdicou do próprio direito material que ensejou a 
procedência do pedido aviado nos autos, ou mesmo em qualquer outra ação que 
venha a ser proposta com fundamento no mesmo direito.

Neste mesmo sentido leciona Ernane Fidélis  do Santos,  ao 
discorrer sobre a renúncia do direito prevista no art. 269, V, do CPC:

“Nem  a  renúncia  do  direito  se  confunde  com  a  desistência  da  ação. 
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Renunciar ao direito é dele abdicar-se,  para todo o sempre; desistir  da 

ação é apenas desistir do processo, onde está a discutir-se o direito, e não 

do direito propriamente que pode vir a ser objeto de outra ação.” (Ernane 

Fidélis dos Santos, in Manual de Direito Processual Civil, vol. 1, 3ª ed. Ed. 

Saraiva, pág. 367).

Conclui-se que a renúncia ao direito em que se fundamenta a 
ação é mais  ampla que a desistência da ação,  já  que importa em abdicação ao 
próprio direito material, e não apenas ao direito instrumental. 

Destaco que a renúncia somente pode ser feita até o trânsito 
em julgado

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  NO  RECURSO 

ESPECIAL.  DESISTÊNCIA  DO  MANDADO  DE  SEGURANÇA  E 

RENÚNCIA  AO  DIREITO  SOBRE  O  QUAL  SE  FUNDA  A  AÇÃO. 

HOMOLOGAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,  COM  RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO,  NOS TERMOS DO ART.  269,  V,  DO CPC. 1.  Conforme 

consignado pela Primeira Turma, por ocasião do julgamento do AgRg 

nos EDcl no REsp 422.734/GO, de relatoria do Ministro Teori Albino 

Zavascki, "a renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, 

que independe da anuência da parte  adversa  e pode ser  requerida a 

qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição  até  o  trânsito  em  julgado  da 

sentença"  (DJ de 28.10.2003,  p.  192;  grifou-se).  2.  A Quarta Turma, ao 

julgar o REsp 296.836/RJ (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 

7.5.2001, p. 152),  decidiu ser possível à Corte de apelação, em sede de 

embargos  declaratórios,  homologar  transação  superveniente  ao 

julgamento do recurso de apelação. O mesmo raciocínio aplica-se para 

possibilitar  a  homologação,  em  sede  de  embargos  declaratórios,  da 

renúncia  superveniente  à  interposição  do  recurso  especial.  3.  No  caso 

concreto, embora a desistência do mandado de segurança e a renúncia ao 

direito  sobre  o  qual  se  funda  a  ação  tenham  sido  protocoladas  no 

primeiro grau de jurisdição e antes do julgamento do recurso especial, 

somente  vieram  a  ser  comunicadas  a  esta  Corte  depois  de  julgado  o 

mencionado recurso, todavia, antes do trânsito em julgado do respectivo 

acórdão. 4. Embargos declaratórios acolhidos para extinguir o processo, 

com  resolução  do  mérito,  nos  termos  do  art.  269,  V,  do  Código  de 

Processo Civil,  em razão da renúncia da impetrante ao direito sobre o 

qual se funda o mandado de segurança, sem condenação em honorários 

advocatícios (art.  25 da Lei n. 12.016/2009).  (EDcl no REsp 1176970/SC, 

Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA TURMA, 
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julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).

Na espécie, a renúncia foi formulada após a sentença, mas 
antes do trânsito em julgado, e independe da anuência da parte adversa, razão 
pela qual deve ser acolhida.

Ante à renúncia quanto à TAC, TEC e o IOF, desapareceu o 
interesse recursal do banco quanto à insurgência dessas matérias. De igual forma, 
o autor não tem interesse recursal quanto à capitalização, pois a sentença nesse 
aspecto lhe foi favorável.

Assim,  no  contexto  dos  autos,  a  devolutividade  recursal 
centra-se  na  matéria  atinente  à  capitalização  de  juros  (anatocismo),  apenas, 
porquanto a única remanescente do apelo do banco réu.

Com relação à capitalização de juros, está assentado tanto na 
doutrina como na jurisprudência,  a sua possibilidade,  nas operações realizadas 
pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir 
da publicação da medida provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e desde que pactuada.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO 

BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATO POSTERIOR A 

MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO CONSTATADA NAS 

INSTÂNCIAS  DE  ORIGEM.  1.  Permite-se  a  capitalização  mensal  dos 

juros, nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes 

do  Sistema  Financeiro  Nacional  a  partir  da  publicação  da  Medida 

Provisória  n.  1.963-17  (31.3.00)  e  desde  que  pactuada.  2.  AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, AgRg no REsp 1038363/RS, Rel. MIn. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 08/08/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -  AÇÃO 

REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DOS  JUROS  -  PRETENSÃO  DE  ENFOQUE  CONSTITUCIONAL  - 

IMPOSSIBILIDADE  EM  SEDE  DE  RECURSO  ESPECIAL  - 

COMPETÊNCIA DO STF - COBRANÇA - POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE 

- TABELA PRICE - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - QUESTÃO FÁTICO-

PROBATÓRIA - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7/STJ 

-  RECURSO IMPROVIDO. 1 -  A competência desta Corte Superior  de 

Justiça se limita à interpretar e uniformizar o direito infraconstitucional 
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federal, a teor do disposto no art. 105, III, da Carta Magna, sob pena de 

usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal,  via 

recurso extraordinário. 2 - A capitalização mensal de juros é permitida 

nos  contratos  firmados  posteriormente  à  entrada  em  vigor  da  MP n. 

1.963-17/2000,  de  31  de  março  de  2000  (atualmente  reeditada  sob  o 

n.2.170-36/2001), desde que pactuada. 3 - O sistema de amortização pela 

Tabela  Price  pode  importar  incorporação  de  juros  sobre  juros, 

circunstância cuja verificação não é cabível em sede de recurso especial, já 

que supõe exame de matéria de prova. 4 - Recurso improvido (AgRg no 

AgRg no Ag 986.713/DF, Rel.  Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 18/11/2008).

CÉDULA  DE  CRÉDITO  INDUSTRIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 

REEXAME  DE  PROVAS  E  INTERPRETAÇÃO  CONTRATUAL. 

INVIABILIDADE.  CONTRATO  CELEBRADO  ANTERIORMENTE  À 

EDIÇÃO  DA  M.P.  1.963-17/2000.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS 

JUROS.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Tendo  a  Corte  local,  com  base  nos 

elementos existentes nos autos, constatado que não houve novação mas 

simples renegociação de dívida, a revisão da decisão recorrida, no ponto, 

encontra  óbice  intransponível  nas  Súmulas  5  e  7  desta  Corte,  já  que 

exigiria  reexame  do  acervo  probatório  e  interpretação  contratual.  2. 

“Permite-se a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, 

comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem 

como  nas  demais  operações  realizadas  pelas  instituições  financeiras 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir 

da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e que pactuada”. 

(AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 22/06/2011).  3.  Agravo regimental 

não provido” (STJ, AgRg no REsp 911100/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, 06/09/2011).

Em decisões  anteriores,  entendi  que,  para  que  houvesse  a 
possibilidade  de  capitalização  dos  juros,  deveriam  estar  preenchidos  os  dois 
requisitos  descritos  pelo  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  quais  sejam,  a 
contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e a 
pactuação expressa da capitalização, sendo que, nesse último caso, era necessário 
que  estivesse  escrito  a  palavra  “capitalização”  ou  “juros  capitalizados!”  nas 
cláusulas contratuais.

Entretanto,  o  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  vem 
decidindo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 
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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”  (STJ,  AgRg  no  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL Nº 87.747 - RS, Rel (a). Min (a). MARIA ISABEL GALLOTTI, 
22/08/2012).

Dessa  forma,  verifica-se  que  o  requisito  da  pactuação 
expressa da capitalização de juros encontra-se preenchido por meio da análise 
entre a taxa de juros mensal e a taxa de juros anual, não havendo a necessidade da  
expressa menção à capitalização, ou outra expressão correlata, nos contratos de 
bancários.

Analisando  detidamente  as  cláusulas  contratuais,  fls.  24, 
verifico  que  a  capitalização  mensal  dos  juros  foi  expressamente  pactuada, 
conforme demonstrado  nos  itens  Taxa  efetiva, onde  está  exposta  a  taxa  anual 
(48,21%) e a mensal (3,3331800%) efetivas.

Ademais a exposição numérica entre as taxas são dotadas de 
clareza e precisão para aferir a periodicidade da capitalização dos juros, uma vez 
que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, devendo ser ressaltado que 
este  é  o  mais  recente  entendimento  do  STJ,  em  julgado,  segundo  o  rito  dos 
recursos repetitivos, firmado pela 2ª Seção, para os efeitos do art. 543-C do CPC. 
Vejamos:

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, 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 
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Min. Isabel Gallotti; Julg. 16/08/2012; DJE 22/08/2012).  

Desse modo, considerando que os autos noticiam a existência 
do contrato celebrado no ano de 2004, sob a égide da referida norma,  torna-se 
cabível a incidência da capitalização mensal de juros. 

Por  outro  lado,  considerando  que  o  autor  renunciou  ao 
direito sob o qual se fundava a ação quanto à TAC, TEC  e o IOF e,  ainda, 
considerando que a capitalização de juros na espécie, é legal, a ação deve ser 
julgada improcedente. 

Com  essas  considerações,  CONHEÇO  EM  PARTE  DO 
PRIMEIRO APELO (AUTOR) E, NA PARTE CONHECIDA, considero a renúncia 
ao direito sobre o qual se funda a ação quanto aos pedidos refentes à TAC, TEC E 
AO IOF. Quanto ao Segundo Apelo, REJEITO AS PRELIMINARES, CONHEÇO-O 
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, 
para  declarar  legal  a  capitalização  de  juros  na  espécie  e,  por  consequência, 
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Custas  e  honorários  pelo  autor,  que arbitro  em R$1.000,00 
(mil reais), nos termos do art. 12 da Lei n. 1060/50.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes – Relatora, o Exmo. dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora 
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