
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0001880-31.2011.815.0751 — 2ª Vara de Bayeux
Relator : Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Ivanildo Soares Rodrigues
Advogado : Diana Angélica Andrade Lins
Apelado : Banco Itauleasing S/A
Advogado : Antônio Braz da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL —  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL — 
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  —  IMPROCEDÊNCIA  — 
IRRESIGNAÇÃO  —  AUSÊNCIA DE  EXPRESSA PREVISÃO  DA 
COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS — ILEGALIDADE 
—  AUSÊNCIA DE  PREVISÃO  CONTRATUAL —  DEVOLUÇÃO 
DAS  DIFERENÇAS  PAGAS  NA  FORMA  SIMPLES  — 
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ — INTELIGÊNCIA DO ART. 
557, §1º-A DO CPC — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

— Em respeito ao consumidor, a cláusula que prevê a capitalização de juros 
deve ser apresentada de forma clara, a fim de evitar dúvidas.

— “Não há se falar em repetição de indébito em dobro porquanto não restou 
caracterizada má fé ou culpa da instituição financeira, cabendo, apenas, a 
restituição  de  forma  simples  das  quantias  pagas  pelo  consumidor 
indevidamente.”  (20100111141176APC,  Relator  JOSÉ  DIVINO  DE 
OLIVEIRA,  6ª  Turma  Cível,  TJDFT,  julgado  em  22/06/2011,  DJ 
30/06/2011 p. 183)

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por  Ivanildo Soares Rodrigues em 
face da sentença de fls. 36/38, nos autos da Ação de Revisão Contratual, ajuizada em face do Banco 
Itauleasing S/A, que julgou improcedente o pedido autoral, por entender que não há abusividade no 
contrato em questão.

Em suas razões (fls. 41/53), o apelante afirma que houve capitalização de 
juros  sem que houvesse  expressa  pactuação,  pelo  que pede  a  devolução em dobro dos  valores 
indevidamente pagos.

Contrarrazões às fls.56/69.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
provimento parcial do recurso, para que seja revista a sentença no tocante à capitalização de juros, 
que deve ser considerada ilegal na hipótese, com a devolução de forma simples. (fls. 90/94).

É o relatório.

Decido.

Depreende-se dos autos que o promovente, ora apelante, ajuizou Ação de 
Revisão Contratual, assegurando ter firmado contrato de financiamento para aquisição de veículo, 
no qual havia cobrança de valores excessivos.

Por sua vez, o magistrado a quo julgou improcedente o pedido, por entender 
que não há abusividade no contrato em questão.

O  apelante  afirma  que  houve  capitalização  de  juros  sem  que  houvesse 
expressa pactuação, pelo que pede a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

Pois bem.

A partir de uma análise do contrato de fls. 26/27, verifica-se que não há 
clareza a respeito da capitalização de juros. Ora, sabe-se que, em respeito ao consumidor, esse tipo 
de cláusula deve ser apresentada de forma clara, a fim de se evitar quaisquer dúvidas, só sendo 
permitida quando expressamente pactuada.

Nesse sentido:

CIVIL.  BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.-
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  CONTRATAÇÃO  EXPRESSA.  NECESSIDADE  DE 
PREVISÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.1. A contratação expressa da capi-
talização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva, não podendo ser deduzida da mera 
divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal.2. Reconhe-
cida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, descaracte-
riza-se a mora.3. Recurso especial não provido.(REsp 1302738/SC, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012).

Assim, neste momento processual, cabe apenas averiguar a possibilidade ou 
não de capitalização de juros no contrato em tela. E, como dito, tem-se como ilegal a cobrança da 
capitalização de juros quando esta não restar evidentemente demonstrada, como ocorre na hipótese 
em análise.

Ademais, segundo a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, em 
tais casos, os valores pagos indevidamente devem ser restituídos na forma simples. Vejamos:

AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL --  AUSÊNCIA DE  APRESENTAÇÃO  DO 
CONTRATO - JUROS- PERCENTUAL MÉDIO DO MERCADO - CAPITALIZAÇÃO - 
VEDAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS EN-
CARGOS - NÃO INCIDÊNCIA - TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO E ABERTU-
RA DE CRÉDITO -IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DO IN-
DÉBITO. Não sendo possível a verificação da taxa e respectiva pactuação dos juros re-
muneratórios fixados no contrato, por ausência de apresentação do termo pela parte ré, de-
vem estes ser limitados à taxa média de mercado, nos termos dos recentes precedentes do 
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Superior Tribunal de Justiça. Inexiste possibilidade jurídica em se incidir juros sobre juros 
mensalmente em contrato de cartão de crédito, ainda que prevista expressamente no pacto 
celebrado entre as partes, em face do disposto no artigo 4º da Lei de Usura e na Súmula 
121 do Supremo Tribunal Federal. A comissão de permanência possui o mesmo objetivo 
dos demais encargos da mora, a saber, manter atualizado o valor da dívida, sendo vedada a 
incidência cumulativa destes institutos, conforme súmula 294, do STJ. Não tendo sido 
provada a contratação das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê de se obstar 
a cobrança das referidas. Verificado o indébito, a restituição no caso se impõe, contudo, 
de forma simples, não havendo que se falar em repetição em dobro. (APELAÇÃO CÍ-
VEL N° 1.0672.08.318474-3/003 - RELATOR: EXMO. SR. DES. OTÁVIO PORTES - 
16ª CÂMARA CÍVEL – TJ-MG - Data do Julgamento: 20/10/2010 - Data da Publicação: 
26/11/2010)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVI-
SÃO DE  CLÁUSULAS.  INÉPCIA DA INICIAL E  CERCEAMENTO DE  DEFESA. 
PRELIMINARES  REJEITADAS.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE BOLE-
TO. IOF. REPETIÇÃO EM DOBRO. I - Preenchidos os requisitos do parágrafo único do 
art. 295 do CPC não há se falar em inépcia da inicial. II - A capitalização de juros é permi-
tida nos contratos firmados com instituições financeiras posteriores à edição da MP 1963-
17/2000, perenizada sob o n° 2.1270-36/2001, cuja constitucionalidade se presume até 
pronunciamento final do STF. Nada obstante, tratando-se de arrendamento mercantil, não 
há cláusula de capitalização de juros, porque avenças dessa natureza não suportam tal pre-
visão. III - É possível a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada 
com os demais encargos previstos no contrato, como correção monetária, juros remunera-
tórios, juros de mora e multa, e desde que observada a taxa média dos juros de mercado, 
apurada pelo Banco Central, limitada à taxa de juros contratada para o período da normali-
dade. In casu, inexistiu estipulação contratual acerca da comissão de permanência para o 
período da inadimplência, mas houve previsão, para esse período, de incidência de juros 
remuneratórios cumulados com juros moratórios e multa moratória, o que é possível. IV - 
As obrigações que estipulam tarifa de abertura de crédito e/ou de processamento ou 
emissão de boletos violam o art. 51, IV do CDC, porquanto, tratando de serviços ine-
rentes às próprias instituições financeiras,  transferem ao consumidor um ônus do 
credor. V - A incidência do IOF nos contratos de arrendamento mercantil independe da 
vontade dos contratantes, por ser tributo. VI - Não há se falar em repetição de indébito 
em dobro porquanto não restou caracterizada má fé ou culpa da instituição financei-
ra, cabendo, apenas, a restituição de forma simples das quantias pagas pelo consumi-
dor indevidamente. VII - Deu-se provimento ao recurso da ré e deu-se parcial provimen-
to ao recurso adesivo do autor. (20100111141176APC, Relator JOSÉ DIVINO DE OLI-
VEIRA, 6ª Turma Cível, TJDFT, julgado em 22/06/2011, DJ 30/06/2011 p. 183)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
DE BENS GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMU-
NERATÓRIOS.(...)  É  possível  a  cobrança  dos  juros  remuneratórios,  previstos  para  o 
período de inadimplência,  desde que contratados.  Entretanto,  não poderá ultrapassar  a 
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros re-
muneratórios à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, não podendo ultrapassar o 
percentual contratado para o período da normalidade; b) juros moratórios até o limite de 
12% ao ano e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação. Paradigma do STJ. 
RESP 1.058.114-RS. Inviabilidade da cumulação dos juros remuneratórios para o período 
de inadimplência com comissão de permanência, correção monetária e demais encargos 
moratórios (juros moratórios, multa). (...) Tendo a sentença reconhecido a legalidade da 
pactuação dos juros remuneratórios e, de outro lado, não enfrentado as matérias relativas à 
mora e à incidência de seus encargos (juros moratórios e multa), bem como a cobrança do 
IOF, o réu/apelante se apresenta, nestes pontos, carecedor de interesse recursal, impondo-
se o não conhecimento do recurso quanto às matérias. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização 
mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após a edição do MP 1.963-17, de 30 
de março de 2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001. COMPENSAÇÃO DE VALORES. É 
possível a compensação de valores quando se trata de ação revisional, depois de liquidada 
a sentença. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Admite-se a repetição do indébito, de for-
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ma simples, de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio 
que veda o enriquecimento injustificado da parte credora. TAXA DE ABERTURA DE 
CRÉDITO E DA TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO E TAXA DE ADMINISTRA-
ÇÃO. Tendo em vista a ausência de previsão contratual dos referidos encargos, resta pre-
judicada a apelação, neste ponto. PREQUESTIONAMENTO. Na linha decisória do acór-
dão, não há falar em negativa de vigência a qualquer dispositivo legal. Primeira apelação 
parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida. Segunda apelação parcial-
mente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70042852905, 
Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Bol-
ler, Julgado em 16/06/2011)

 Por  fim,  ressalte-se  que  o  pedido  de  devolução em dobro  de  todos  os 
valores  pagos  indevidamente  pelo  apelante  não  merece  acolhida.  Isto  porque  não  houve 
comprovação de  má-fé  por  parte  do  apelado.  Desta  forma,  deve  ser  determinada  a  devolução 
simples dos referidos valores.

Por tais razões, nos termos do art. 557, § 1º-A do CPC,  dou provimento 
parcial ao recurso, a fim de afastar a cobrança da capitalização de juros, determinando a devolução 
simples das quantias indevidamente pagas. 

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  estes  devem  ser  suportados 
exclusivamente pelo apelado, tendo em vista o apelante ter logrado êxito na pretensão e decaído em 
parte mínima, aplicando-se a regra do parágrafo único do art. 21 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 03 de setembro de 2014.

DR. RICARDO VITAL DE ALMEIDA
    RELATOR/JUIZ CONVOCADO
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