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SÚPLICA  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  REVISIONAL.  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO. 
CAPITALIZAÇÃO  NÃO  EXPRESSA  E 
DESRESPEITO À MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA 
ILEGÍTIMA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  POR 
SEUS  PRÓPRIOS  TERMOS.  ENTENDIMENTO  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  INCIDÊNCIA 
DO  CAPUT DO  ART.  557  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À 
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  JULGADO. 
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

-  É entendimento pacificado no Superior  Tribunal  de 
Justiça  a  possibilidade  da  capitalização  mensal  aos 
contratos bancários firmados a partir de 31 de março 
de 2000, se expressamente pactuada.

- “É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que  
expressamente  prevista  no  ajuste.  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-AREsp  217.367;  Proc.  2012/0170574-7;  DF; 
Terceira  Turma;  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha;  DJE 
01/07/2013; Pág. 1576).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno proposto  pelo Banco Itaú S/A, em face da 

decisão  monocrática  de  fls.  102/104, que  manteve  a  condenação  da  entidade 

recorrente para ratificar a impossibilidade de capitalização não expressa em contrato de 

empréstimo bancário, com a respectiva devolução na forma simples dos importes pagos a 

maior.

Em  suas  razões  (fls.  106/119),  o  agravante  pugna,  de  início,  pelo 

prequestionamento da matéria, e, no mérito, pela preservação do princípio do pacta sunt  

servanda, devido  à  regularidade  da  cláusula  contratual  em  evidência.  Ainda,  alega 

divergência jurisprudencial sobre a matéria, para que seja considerada a possibilidade de 

capitalização.

Assim, pugna pela reconsideração do decisório ou a remessa dos autos ao 

colegiado,  a fim de que seja reapreciada a matéria e provido o recurso regimental. 

É o relatório.

VOTO

Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, permitindo 

ao Julgador reconsiderar o decisório combatido,  mantenho a posição anterior pelos 
seus  próprios  fundamentos,  que  foram  suficientes  para  dirimir  a  questão  em 
disceptação, os quais passo a transcrever:

“Manuseando  o  caderno  processual,  constata-se  que  a 
promovente  propôs  Ação  Revisional  c/c  Danos  Morais,  
sustentando  existir  irregularidade  no  empréstimo  bancário  
realizado  junto  à  promovida,  especificamente  em  relação  aos 
juros aplicados de forma capitalizada.

Analisando o inteiro teor dos autos, tem-se que o Magistrado a  
quo  reconheceu apenas a cobrança indevida  da capitalização 
de juros realizada de forma não expressa  -,  determinando a 
restituição simples dos valores pagos a esse título. Por outro lado,  
entendeu que o fato não ensejou abalos extrapatrimoniais. 
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Pois bem.

O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  entendimento  
reconhecendo  a  possibilidade  de  capitalização  mensal  dos 
contratos bancários, firmados a partir de 31 de março de 2000,  
desde que expressamente pactuada.

Nesta  esteira,  a  dúvida  paira  apenas  acerca  do  que  seria  a  
presença ou não de pactuação expressa da capitalização mensal,  
ou seja, se imprescindível que fosse de forma textual, de modo a  
garantir  que o  contratante  tenha a plena  ciência  dos encargos  
acordados, ou se suficiente quando constam do contrato as taxas  
mensal  e  anual  de  juros,  e  esta  é  superior  ao  duodécuplo  
daquela.

Todavia,  com o advento  do julgamento  do  recurso especial  nº  
973.827-RS, ocorrido sob o rito dos repetitivos, a Corte Cidadã  
dirimiu a incerteza sobre a questão, firmando a tese 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”. 

Vejamos o apontamento:

CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  
AÇÕES  REVISIONAL  E  DE  BUSCA  E  APREENSÃO 
CONVERTIDA  EM  DEPÓSITO.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS 
COMPOSTOS.  DECRETO  22.626/1933  MEDIDA  PROVISÓRIA  
2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  MORA.  
CARACTERIZAÇÃO.
− A capitalização  de juros  vedada  pelo  Decreto  22.626/1933 
(Lei  de Usura)  em intervalo  inferior  a um ano e permitida  pela  
Medida  Provisória  2.170-36/2001,  desde  que  expressamente  
pactuada,  tem  por  pressuposto  a  circunstância  de  os  juros  
devidos  e  já  vencidos  serem,  periodicamente,  incorporados  ao  
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e  
sobre eles passam a incidir novos juros.
− Por  outro  lado,  há  os  conceitos  abstratos,  de  matemática  
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",  
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios  
ao início do cumprimento do contrato.  A mera circunstância de 
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica  
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa  
de  juros  pelo  método  composto,  o  que  não  é  proibido  pelo  
Decreto 22.626/1933.
− 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."
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- "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".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão  
de permanência  não pode ser cumulada com quaisquer  outros  
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É  lícita  a  cobrança  dos  encargos  da  mora  quando  
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de  
demonstração  da  abusividade  das  cláusulas  contratuais  
questionadas.
6. Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  nessa  extensão,  
provido.  (REsp  973.827-RS,  Rel.  originário  Min.  Luis  Felipe  
Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado  
em 27/6/2012).

Portanto,  levando-se em conta  que a  decisão da 2ª  Seção do  
Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o  entendimento  de  ser  
considerado  como  pactuado  expressamente  a  capitalização  
através da previsão em contrato bancário de taxa de juros anual  
superior a 12 vezes a taxa mensal, as instituições financeiras não 
precisam  incluir  nos  instrumentos  cláusula  que  expresse  a 
capitalização  mensal  para  serem  autorizadas  a  cobrar  a  taxa  
efetiva contratada, bastando que especifiquem os percentuais que 
estão sendo cobrados de maneira clara, de forma que não haja  
qualquer  dúvida  quanto  ao  valor  da  dívida,  aos  prazos  de  
pagamento e encargos.

Sob esse prisma,  infere-se do documento de fls.  18 não haver  
estipulação de taxa de juros mensal, apenas a anual, delimitada  
em  102,96%,  pelo  que  se  conclui  ausente  qualquer  forma  de  
expressar  ao  consumidor  a  capitalização  que,  na  prática,  se 
realizara, de acordo com o laudo confeccionado pela Contadoria  
Judicial às fls. 67/69.

Desse modo, verifico que o decisório de 1º grau foi preciso,  
não merecendo alteração, devendo ser mantida a ilegalidade 
da prática de capitalização não expressa.

Nesse  sentido  é  o  posicionamento  do Superior  Tribunal  de 
Justiça:

“CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  PACTUAÇÃO 
EXPRESSA.  SÚMULAS  N.  5  E  7  DO  STJ.  1.  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. 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  
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(recurso especial repetitivo n. 973.827/RS). 2. É insuscetível de 
exame  na  via  do  Recurso  Especial  questão  relacionada  à  
existência  de  incidência  de  capitalização  de  juros  em contrato  
bancário, pois, para tanto, é necessário o reexame do respectivo  
instrumento  contratual.  Súmulas  n.  5  e  7  do  STJ.  3.  Agravo  
regimental  desprovido.”  (STJ;  AgRg-AREsp  217.367;  Proc.  
2012/0170574-7; DF; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de 
Noronha; DJE 01/07/2013; Pág. 1576) (grifei)

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  BANCÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.  PACTUAÇÃO 
EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA. 1. "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" 
(REsp  n.  973827/RS,  relatora  para  o  acórdão  ministra  Maria  
isabel  Gallotti,  segunda  seção,  julgado  em  8/8/2012,  dje  
24/9/2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-c  
do CPC). 2. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o contrato  
possui  pactuação  expressa  quanto  à  capitalização  de  juros.  
Alterar  tal  conclusão demandaria  a  análise  do conteúdo fático-
probatório dos autos, circunstância que atrai o óbice da Súmula n.  
7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ;  
AgRg-AREsp 365.331; Proc. 2013/0210729-9; DF; Quarta Turma;  
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/10/2013; Pág. 2208)

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  BANCÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.  PACTUAÇÃO 
EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO 
CONSTATADA. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 
"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" (REsp n. 973827/RS, relatora 
para  o  acórdão  ministra  Maria  isabel  Gallotti,  segunda  seção,  
julgado em 8/8/2012,  dje 24/9/2012).  Precedente representativo  
da  controvérsia  (art.  543-c  do  CPC).  2.  No  caso,  o  acórdão 
recorrido  concluiu  que  o  contrato  possui  pactuação  expressa 
quanto  à  capitalização  de  juros.  Alterar  tal  entendimento  
demandaria  a  análise  do  conteúdo  fático-probatório  dos  autos,  
circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. As taxas  
de  juros  remuneratórios  devem  ser  fixadas  à  taxa  média  de  
mercado quando verificada, pelo tribunal de origem, a abusividade  
do percentual  contratado.  Dissentir  das conclusões  do acórdão 
recorrido, que entendeu não ter sido comprovada a abusividade  
da  taxa  contratada,  é  inviável  em  Recurso  Especial  ante  a  
incidência da mesma Súmula. 4. Agravo regimental a que se nega  
provimento.” (STJ; AgRg-AREsp 358.436; Proc. 2013/0193682-0;  
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MS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Antonio  Carlos  Ferreira;  DJE  
01/10/2013; Pág. 2204)

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM  RECURSO  ESPECIAL.  EXAME  DA 
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. INCOMPETÊNCIA  
DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO 
EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Refoge da competência do STJ 
o  exame  acerca  da  constitucionalidade  de  dispositivo  de  Lei  
federal. 2. 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.  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).  3.  Agravo  regimental  desprovido.”  (STJ;  AgRg-
AREsp 312.052; Proc. 2013/0069229-4; MS; Terceira Turma; Rel.  
Min. João Otávio de Noronha; DJE 23/09/2013; Pág. 814)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.  CONTRATOS 
BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. ART. 5º  
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE.  
CONTRATO  FIRMADO  APÓS  31.3.2000.  CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA.
1. Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida  
Provisória  nº  1.963-17/2000  (31.3.2000),  é  permitida  a  
cobrança  de  juros  capitalizados  em  periodicidade  mensal  
desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a  
taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Agravo interno desprovido.” (AgRg no Resp 1231210/RS, rel. Min.  
Raul Araújo, in DJ-e de 1º/8/2011).” 

Por todo o exposto, NEGO provimento ao Agravo Interno,  para manter 

inalterada a decisão monocrática questionada.

É o meu voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo. Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Drª. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 05 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de setembro de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/11
R/07
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