
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014065-32.2014.815.2001 — 7ª Vara Cível da Capital
RELATOR :  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Ricardo Carvalho Barbosa
ADVOGADO : Antonio Anízio Neto  (OAB/PB 8.851)
APELADO : BV Financeira  S/A
ADVOGADO : Patrícia Lopes (OAB/PB 22.236)

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  CONTRATO.
SENTENÇA DE  IMPROCEDÊNCIA.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.  EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO.  POSSIBILIDADE.  MP  1936-17  IMPÕE  A
PACTUAÇÃO PARA SUA OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS
ACIMA  DE  12%  AO  ANO. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO  TRIBUNAL  SUPERIOR.
DESPROVIMENTO DO APELO

— Quanto à capitalização mensal de juros, o entendimento prevalecente no
STJ era no sentido de que esta somente seria admitida em casos específi -
cos, previstos em lei (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), con-
forme a Súmula n° 93/STJ. Com  a edição da MP 1.963-17, de 30.03.2000
(atualmente reeditada sob o n° 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capi-
talização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em
vigor, desde que haja previsão contratual. (Precedentes do STJ).

—  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)

Vistos etc., 

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Ricardo Carvalho
Barbosa em face da sentença de fls. 128/130 que, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cí-
vel da Capital que, nos autos da Ação Revisional proposta pelo apelante em desfavor
do  BV Financeira  S/A, julgou improcedente o pedido.

Inconformado, o promovente moveu recurso de apelação adu-
zindo a ilegalidade da capitalização de juros, pelo que postula a reforma da sentença
para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. (fls. 132/145)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 147/176)
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 Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em
seu parecer de fls. 185/188, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido. 

Em síntese, o apelante firmou com a BV Financeira  S/A um
contrato de finaciamento de veículo no valor de R$ 7.549,62, para pagamento em 48
(quarenta e oito parcelas) de R$ 256,00, aduzindo a ilegalidade da capitalização de
juros, moveu a presente ação revisional, tendo o Juízo a quo julgado improcedente o
pedido.

Pois bem. Não merece reforma o decisum.

É importante registrar que a ocorrência da capitalização dos
juros somente era permitida em casos específicos, previstos em lei, (cédulas de crédito
rural, comercial e industrial), conforme a Súmula n. 93/STJ. Porém, atualmente, com a
edição  da  MP 1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  n.°  2170-36/2001,  é  admitida  nos
contratos  firmados  após  à  sua  entrada  em  vigor,  desde  que  haja  previsão
contratual. Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO
REVISIONAL, DE  CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA-CORRENTE  -  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL -  OMISSÃO -  INOCORRÊNCIA -  REVISÃO  DE
CONTRATOS  EXTINTOS  PELA NOVAÇÃO  -  POSSIBILIDADE  -
LIMITTAÇÃO  DOS  JUROS  REMUNERATÓRIOS  -
INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS -
PRÉVIA  PACTUAÇÃO  -  COBRANÇA  -  POSSIBILIDADE,  NOS
CONTRATOS FIRMADOS APÓS A EDIÇÃO DA MP N° 1.963-17 -
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA -  LICITUDE  NA COBRANÇA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PROVA DO PAGAMENTO EM ERRO -
DESNECESSIDADE - SÚMULA 322/ STJ - AGRAVO REGIMF:NTAL
NÃO  PROVIDO. (...)  Quanto  à  capitalização  mensal  de  juros,  o
entendimento prevalecente nesta Corte era no sentido de que esta somente
seria admitida em casos especificas, previstos em lei (cédulas de crédito
rural, comercial  e industrial), conforme a Súmula n° 93 / S7j. Com  a
edição da MP 1.963-17, de 30.03.2000 (atualmente reeditada sob o n°
2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização mensal nos contratos
firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que haja previsão
contratual. 6. No concernente à comissão de permanência, é lícita a sua
cobrança após o vencimento da dívida, devendo observar a taxa média
dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa de juros contratada para o período da normalidade. Destaca-se que
a  cobrança  da  comissão  de  permanência  não  pode  coligir  com  os
encargos  decorrentes  da  mora,  como  os  juros  moratórias  e  a  multa
contratual. 7. 'Para a repetição do indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige aprova do erro." (Súmula n° 322/
S7j).  8.Alegações  do  agravante  nada  acrescentaram,  no  sentido  de
infirmar os fundamentos do decisum agravado. 9.Agravo regimental não
provido.

Na espécie, o contrato de financiamento foi firmado em julho
de 2010 (fl. 23), portanto, após a entrada em vigor da citada medida provisória.  
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No  caso,  o  Juiz   a   quo,  filiando-se  a  jurisprudência  dos
tribunais superiores, entendeu legal a capitalização dos juros.

De fato, se verifica a pactuação da prática de capitalização de
juros pela diferença das taxas de juros mensal e anual,  conforme exposto no item
"CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO" do referido contrato (FL. 23). É o que
corresponde a uma pactuação de capitalização em que a taxa anual de juros é de 29,84
% e a taxa mensal é 2,20 %. Logo, a diferença entre o duodécuplo da taxa mensal e a
taxa anual permite visualizar a pactuação da capitalização.

Tendo em vista a divergência existente entre a taxa de juros
mensal e a taxa de juros anual, resta evidenciada a previsão da capitalização, não se
vislumbrando  qualquer  ilegalidade,  conforme  orientação  do  Colendo  Superior
Tribunal de Justiça

Nesse sentido:

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)

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  PREVISÃO  CONTRATUAL.
LEGALIDADE.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AO  RECURSO.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00170353920138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 14-01-2015)

Dessa forma, tem-se como legal a cobrança da capitalização de
juros quando esta  restar evidentemente demonstrada, como ocorre na hipótese em
análise.

Por tais razões e em consonância com o art. 932 do NCPC,
NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os
seus termos.

Publique-se. Intime-se.

 João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

                        Relator
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