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EMENTA:  REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS.  ABUSIVIDADE  DA  COBRANÇA  DE  TARIFAS
CONTRATUAIS.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  DANOS  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  PROMOVENTE.
REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.  MANUTENÇÃO NA
POSSE  DO  VEÍCULO.  ABSTENÇÃO  DE  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DA
AUTORA.  DEPÓSITO  JUDICIAL  DO  VALOR  QUE  ENTENDE  CORRETO.
PLEITO  JÁ  INDEFERIDO  PELO  JUÍZO,  CONTRA O  QUAL NÃO  HOUVE
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO.  PRECLUSÃO.  REQUERIMENTO  NÃO
CONHECIDO.  MÉRITO  RECURSAL. INDEFERIMENTO  DE  PERÍCIA
CONTÁBIL  REQUERIDA  COM  VISTAS  A  DEMONSTRAR  A
CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS  E  A  COBRANÇA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS  ACIMA  DO  LIMITE  DE  12%  AO  ANO.
DESNECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.  AFERIÇÃO
MEDIANTE A SIMPLES APRECIAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
DISCUSSÃO MERITÓRIA ACERCA DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA QUE
NÃO FOI ALVO DE INSURGÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS.  MATÉRIA
PRECLUSA. DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.

2. “Quando a discussão instaurada na Ação Revisional se restringe à legalidade de
encargos  previstos  no  Contrato  Bancário,  não  se  releva  indispensável  a  prova
técnico-contábil  na  pendência  de  pronunciamento  definitivo  a  respeito  da
manutenção, ou não, das obrigações contratadas. O exame da legalidade de cláusulas
contratuais  não  depende  do  prévio  concurso  técnico  de  Contabilista,  por
consubstanciar atividade cognitiva reservada ao Julgador e limitada ao cotejo das
condições  impugnadas  com  as  normas  aplicáveis”.  (TJMG;  APCV
1.0701.12.016612-2/002;  Rel.  Des.  Roberto  Vasconcellos;  Julg.  16/02/2016;
DJEMG 22/02/2016)

3.  “Admite-se  a  capitalização  mensal  de  juros  nos  contratos  firmados  após
31/3/2000,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  n.º  1.963-17,  desde  que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal” (STJ,
AgRg no AREsp 231.941/RS, Rel.  Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013).



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0025191-69.2013.815.0011, em que figuram como partes Vanuza Maria da Cruz
Pereira e o Banco Itaú Veículos S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação, não conhecer
do requerimento de antecipação da tutela e, no mérito, negar-lhe provimento. 

VOTO.

Vanuza  Maria  da  Cruz  Pereira  interpôs  Apelação contra  a Sentença
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 83/98, nos
autos da Ação Revisional por ela ajuizada em desfavor do Banco Itaú Veículos S/A,
que julgou improcedente o pedido que objetivava a declaração da ilegalidade da
capitalização dos juros, a limitação dos juros remuneratórios, a declaração de
abusividade da cobrança das taxas de aberturas de crédito, de emissão de carnê,
serviços  a  terceiros,  de  avaliação,  promotora  de  vendas  e  comissão  de
permanência cumulada com outros encargos de mora, bem como a revisão das
parcelas  do  contrato  de  financiamento  pactuado  entre  eles  e  a  repetição  do
indébito pago em referência a esses títulos, condenando-a ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no valor de R$
1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária que lhe foi
concedida.

Em suas razões,  f.  100/107, afirmou que o Juízo,  independentemente de
qualquer dilação probatória, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fulcro
no  art.  285-A,  do  Código  de  Processo  Civil,  ante  a  identidade  com  casos
anteriormente apreciados, providência que reputa equivocada, ao argumento de que
a perícia contábil é imprescindível para demonstrar o anatocismo e a capitalização
dos  juros  aplicados  às  parcelas  do  débito,  que,  em  seu  entender,  configuram a
abusividade da cobrança, sustentando que o indeferimento, por parte do Juízo, da
perícia  que  se  revela  essencial  ao  deslinde  da  controvérsia  posta  em  discussão
implica cerceamento de defesa.

Requereu a concessão de tutela antecipada no sentido de que a Instituição
Financeira seja coibida de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou,
caso já o tenha feito, que seja determinada a retirada da restrição.

Pugnou, por fim, pelo provimento do Apelo e pela anulação da Sentença,
para que seja realizada a instrução processual e prolatada nova Decisão.

Contrarrazoando, f.  109/113, o Banco Apelado alegou que o contrato foi
firmado e cumprido com a absoluta aceitação dos valores ajustados por ambos os
contratantes, defendendo que o caso dos autos não enseja maior dilação probatória,
eis que, no seu dizer, as taxas aplicadas às parcelas do pacto estão discriminadas no
instrumento contratual e em consonância com a legislação vigente, pelo que pleiteou
o desprovimento do Recurso.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não
restarem configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.



O  Recurso  é  tempestivo  e  a  Recorrente  é  beneficiário  da  gratuidade
judiciária, pelo que, presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Na  Petição  Inicial,  a  Autora,  ora  Apelante,  requereu  a  antecipação  dos
efeitos da tutela, de modo que lhe fosse garantida a manutenção na posse do veículo
objeto do contrato de financiamento firmado entre ela e o Banco Réu, ora Apelado, a
abstenção  de  qualquer  restrição  em seu  nome  perante  os  órgãos  de  crédito  e  o
depósito judicial do valor da parcela que entende justo.

Os pleitos foram todos indeferidos pelo Juízo na Decisão de f. 37/39, contra
a  qual  não  houve  interposição  de  Agravo  de  Instrumento,  recurso  cabível  na
hipótese,  pelo que, ante a configurada preclusão,  com fulcro no art.  507,  do
CPC1, não conheço do requerimento  de antecipação da tutela formulado nas
razões recursais.

Passo ao mérito do Recurso.

Conforme  se  depreende  do  pedido  constante  da  Exordial,  a  Apelante,
objetiva a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que previram a cobrança
de juros remuneratórios acima do limite de 12% ao ano, bem como a capitalização
dos juros e a cobrança  das taxas de aberturas de crédito, de emissão de carnê,
serviços  a  terceiros,  de  avaliação,  promotora  de  vendas  e  comissão  de
permanência cumulada com outros encargos de mora.

O instrumento contratual encartado às f. 32/33 indica que as taxas de juros
cobradas foram de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, que a Recorrente entende serem
abusivas  e  exorbitantes,  demonstrando a  desnecessidade  de realização de  perícia
contábil com vistas a se aferir o percentual de juros aplicado às parcelas do contrato.

Também não se mostra imprescindível a prova pericial para demonstrar a
ocorrência de capitalização de juros, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que, nos contratos bancários celebrados posteriormente à
entrada em vigor da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-
36/20012, é lícita a capitalização de juros nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  o  que  implica  em exceção  à  regra
estabelecida  pela  Súmula  121,  do  Supremo  Tribunal  Federal3,  devendo  ser
considerada expressamente pactuada quando a taxa anual é superior ao duodécuplo
da mensal4, o que pode ser apreciado pela simples análise do contrato.

1 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.

2 MP nº 2.170-36 - […] Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano […].

3 Súmula 121, STF – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

4 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JU-
ROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DAS MENSAIS. POSSIBILIDADE DA
COBRANÇA. 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 expressa-
mente prevista no ajuste. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécu-
plo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada  (Recurso Especial
repetitivo n. 973.827/RS) (STJ, AgRg no AREsp 316735/SC, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de No-
ronha, julgado em 18/03/2014, publicado no DJe de 25/03/2014).



Quando a discussão instaurada na Ação Revisional se restringe à legalidade
de encargos previstos no Contrato Bancário,  não se releva indispensável a prova
técnico-contábil  na  pendência  de  pronunciamento  definitivo  a  respeito  da
manutenção, ou não, das obrigações contratadas.

No mesmo sentido, precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais5.

Ressalto  que  o  Juízo,  ao  prolatar  a  Sentença  recorrida,  analisou
pormenorizadamente cada uma das tarifas impugnadas pela Apelante, fundamentos
contra  os  quais  não houve insurgência  nas  razões  do Apelo,  motivo  pelo  qual  a
matéria  relativa  à  abusividade  das  cláusulas,  mérito  da  discussão  travada  nestes
autos, resta também preclusa.

Posto isso,  conhecida a Apelação e não conhecido o requerimento de
antecipação da tutela, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene
de Lima Campos. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.  ALEGAÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
ENCARGOS  ILEGAIS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PROVA  PERICIAL  CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE.  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  NÃO  LIMITAÇÃO  DOS  JUROS  AO
PERCENTUAL DE  12%  AO  ANO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL DE  JUROS.  PREVISÃO  LEGAL  E
CONTRATUAL  EXPRESSA.  POSSIBILIDADE.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  NOVO
POSICIONAMENTO  DO  STJ.  SOMA DOS  JUROS  REMUNERATÓRIOS  COM  OS  MORATÓRIOS  E
MULTA,  SE  AVENÇADOS.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  EM  DOBRO.  NAO  CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. As questões ventiladas pela apelante, atinentes às cobranças de juros
remuneratórios  acima  da média  de  mercado e  capitalizados  mensalmente,  comissão  de  permanência
cumulada  com  juros  moratórios  e  multa  e  tarifa  de  abertura  de  crédito,  no  bojo  do  contrato  de
financiamento que firmou com o réu, são passíveis de apreciação, mediante a análise dos documentos
coligidos  aos  autos,  em  especial  do  instrumento  contratual  de  f.  64-67  e  consulta  às  taxas  médias
divulgadas no site do Banco Central, não se revelando necessária a realização de perícia contábil. […]
(TJMG;  APCV 1.0024.11.264337-4/001;  Rel.  Des.  Eduardo  Mariné  da  Cunha;  Julg.  04/02/2016;  DJEMG
23/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUSCITAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.  PERÍCIA CONTÁBIL.  DESNECESSIDADE DA PROVA NA FASE DE
CONHECIMENTO. RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. VIABILIDADE DA PACTUAÇÃO
DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TARIFAS DE
CADASTRO  E  DE  AVALIAÇÃO  DE  BEM.  LEGALIDADE  DAS  CONTRATAÇÕES.  TARIFA  DE
GRAVAME  ELETRÔNICO  E  CUSTO  COM  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.  ILEGALIDADE  DAS
COBRANÇAS.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  DE  FORMA  SIMPLES.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
COMPENSAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  Quando  a  discussão  instaurada  na  Ação
Revisional  se  restringe  à  legalidade  de  encargos  previstos  no  Contrato  Bancário,  não  se  releva
indispensável  a  prova  técnico-contábil  na  pendência  de  pronunciamento  definitivo  a  respeito  da
manutenção, ou não, das obrigações contratadas. O exame da legalidade de cláusulas contratuais não
depende do prévio concurso técnico de Contabilista, por consubstanciar atividade cognitiva reservada ao
Julgador e limitada ao cotejo das condições impugnadas com as normas aplicáveis.  […] (TJMG; APCV
1.0701.12.016612-2/002; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 16/02/2016; DJEMG 22/02/2016)


