
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0020388-48.2010.815.0011 – 3ª Vara Cível de Campina 
Grande
RELATOR:   Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides
Embargante: Banco Bradesco Financiamento S/A.
Advogado:     Anastácio Jorge Matos de Souza e Wilson Sales Belchior. 
Embargado:  Calina Laurentino da Silva.
Advogado:     Pollyana Albuquerque.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — REVISÃO DE CONTRATO — 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  —  OMISSÃO  CONFIGURADA — 
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ — TAXA ANUAL SUPERIOR 
AO DUODÉCUPLO DA MENSAL — PREVISÃO CONTRATUAL — 
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE — ACOLHIMENTO.

— Cabem embargos de declaração quando: I - houver, na sentença ou no 
acórdão,  obscuridade ou contradição; II - for omitido ponto sobre o qual 
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. (art.535).

—  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 (Recurso  Especial  repetitivo  n.  973.827/RS).  5.  Agravo 
regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  394.026/MS,  Rel.  Ministro  JOÃO 
OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  24/04/2014,  DJe  
07/05/2014)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração  interpostos  pelo  Banco  Bradesco 
Financiamento S/A. às fls.228/233, em face de Acórdão proferido nos autos em tela (fls. 218/226), 
o qual deu provimento parcial à Apelação Cível, reformando a sentença apenas para declarar legal 
a cobrança das tarifas de cobrança pelo custo do contrato.
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O embargante  alega,  em síntese,  que  há  omissão  na  decisão  embargada 
quanto à jurisprudência atual da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, pela qual consolidou a 
previsão,  no contrato bancário,  que a  taxa  de juros  anual  superior  ao duodécuplo da  mensal  é 
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Pede o provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar a omissão 
apontada, reconhecendo que a previsão de capitalização previamente prevista.

É o relatório. 

VOTO

A questão é de fácil deslinde.

De fato, o acórdão embargado apresenta a omissão apontada

Com efeito,  o  entendimento  firmado  no  STJ  e  nesta  Corte  é  de  que  a 
capitalização de juros pode ser praticada desde que esteja expressamente pactuada no contrato. Na 
espécie, o contrato foi firmado em 2007, ou seja, após a entrada em vigor da citada medida 
provisória, motivo pelo qual se admite a capitalização dos juros, inclusive porque há cláusula 
expressa prevendo a capitalização.

Analisando o contrato anexado aos autos (fls.28/29), observa-se que restou 
expressamente pactuada a taxa de juros mensal e anual, respectivamente, 2,75% e 38,41%, o que 
ratifica a legalidade da capitalização de juros proposta pelo apelado.

Com efeito, considerando a divergência existente entre a taxa de juros 
mensal e a taxa de juros anual, por ser esta superior ao duodécuplo daquela, resta evidenciada 
a previsão da capitalização – autorizada inclusive diante da inexistência de cláusula prevendo 
expressamentea capitalização – , não se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO REVISIONAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 
E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.  A divergência entre as taxas de juros anual e o 
duodécuplo da taxa mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para 
caracterizar a expressa contratação de capitalização. 2. Agravo não provido. (AgRg no 
AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
24/09/2013, DJe 27/09/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  TARIFA  DE 
ABERTURA  DE  CRÉDITO.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  N. 
282/STF.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  SÚMULA  N.  7/STJ.  CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL  DOS  JUROS.  TAXA  ANUAL  SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DAS 
MENSAIS. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Quando a parte, no agravo regimental, não apresenta 
argumentos aptos a modificar a decisão agravada, mantém-se o julgado por seus próprios 
fundamentos.  2.  Aplica-se  o  óbice  previsto  na  Súmula  n.  282/STF quando as  questões 
suscitadas  no recurso  especial  não  tenham sido debatidas  no  acórdão  recorrido  nem, a 
respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 3. É insuscetível de exame na via do 
recurso especial questão relacionada com a necessidade de dilação probatória se, para tanto, 
for necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 
7/STJ.  4.  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 
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contratada (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). 5. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg  no  AREsp  394.026/MS,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO 
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REVISÃO 
NO  STJ.  IMPOSSIBILIDADE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO. 
DEMONSTRAÇÃO CABAL DO ABUSO. NECESSIDADE.   SÚMULA 382 DO STJ. 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS  COMPOSTOS.  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA. SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ. 1. O recurso especial não é a sede 
própria para a discussão de matéria de índole constitucional,  sob pena de usurpação da 
competência exclusiva do STF. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa 
de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de 
juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, 
no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. "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" (2ª 
Seção,  REsp  973.827/RS,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  DJe  de 
24.9.2012). 4. É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, 
desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e 
juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 5. Agravo regimental  a que se nega 
provimento. (AgRg no AREsp 347.867/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014)

Isto posto,  é de se reconhecer a omissão apontada, para,  atribuindo 
efeito  infringente,  dar  provimento  aos  presentes  Embargos  de  Declaração,  e, 
consequentemente, considerar existente a capitalização no presente contrato.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Sra.  Desª.  Maria das Graças Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

                   Relator
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