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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0012101-67.2008.815.0011.
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Conceição de Lourdes Marsicano de Brito Cordeiro.
ADVOGADO: Thélio Farias (OAB/PB nº 9.162).
APELADO: Paraná Banco S/A.
ADVOGADO: Milton Luiz Cleve Kuster (OAB/PR Nº 7.919).

EMENTA: APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. PLEITO FORMULADO DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO E JÁ
INDEFERIDO PELO JUÍZO, CONTRA O QUAL NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO
DE  RECURSO.  PRECLUSÃO.  PREFACIAL  NÃO  CONHECIDA. MÉRITO
RECURSAL. CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXA  ANUAL  DE  JUROS  SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO  DA  MENSAL.  ADMISSIBILIDADE.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DE  ANATOCISMO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS
SUPERIORES A 12% AO ANO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE
DESDE QUE NÃO ABUSIVOS.  FIXAÇÃO INFERIOR À TAXA MÉDIA DE
MERCADO  A  ÉPOCA.  ABUSIVIDADE  NÃO  COMPROVADA.
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.  “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).

3. As instituições financeiras não se limitam à taxa de juros de 12% a.a., de modo
que a mera estipulação acima desse percentual não significa, por si só, vantagem
abusiva em detrimento do consumidor, sendo imperiosa a prova da cobrança de juros
acima da média praticada no mercado.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0012101-67.2008.815.0011, em que figuram como partes Conceição de Lourdes
Marsicano de Brito Cordeiro e o Paraná Banco 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
da preliminar de nulidade da Sentença e, no mérito, negar-lhe provimento. 

VOTO.

Conceição de Lourdes Marsicano de Brito Cordeiro  interpôs  Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande, f. 255/264, nos autos da Ação Revisional por ela ajuizada em desfavor do
Paraná Banco S/A,  que  julgou parcialmente  procedente  o pedido,  declarando a



ilegalidade dos descontos em folha no contracheque da Autora que ultrapassem o
limite de 30% de seus vencimentos, condenando a Instituição Financeira a minorar
as  parcelas  do  contrato  de  empréstimo  celebrado  entre  eles,  de  modo  que  se
enquadre na margem consignável disponível, e, por outro lado, julgou improcedente
a parte do pedido que objetivava a declaração da ilegalidade da capitalização dos
juros, com a limitação dos juros remuneratórios,  da cobrança de comissão de
permanência cumulada com outros encargos de mora e  a repetição do indébito
pago  em  referência  a  esses  títulos,  pelo  que,  ante  a  sucumbência  recíproca,
condenou  ambas  Partes  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios de sucumbência, na proporção de 30% a cargo da Promovente e 70%
do Banco Promovido.

Em  suas  razões,  f.  268/288,  arguiu,  preliminarmente,  a  nulidade  da
Sentença,  por  haver  sido  prolatada  sem  a  realização  da  prova  pericial  por  ela
requerida, ao argumento de que a perícia contábil é imprescindível para demonstrar
o anatocismo e a capitalização dos juros aplicados às parcelas do empréstimo, 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.

No mérito,  alegou  que  é  vedada  a  capitalização de  juros  nas  operações
financeiras,  ainda  que  expressamente  convencionada, que  a  Súmula  nº  121,  do
Supremo Tribunal Federal, veda a capitalização de juros e que é ilegal a cobrança de
juros superiores a 12% ao ano, pugnando, por fim, pelo provimento do Apelo e pela
anulação da Sentença,  para que seja  realizada a  instrução processual  e  prolatada
nova Decisão ou,  subsidiariamente,  pela reforma do  Decisum e  pela procedência
total do pedido.

Devidamente intimado, o Banco Apelado não apresentou Contrarrazões à
Apelação, f. 300.

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 o preparo recursal foi recolhido, f. 290, pelo que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A Autora, ora Apelante, requereu, durante a fase de instrução processual, a
produção  de  prova  pericial,  f.  245/247,  pleito  que  foi  indeferido  pelo  Juízo,
conforme Decisão de f.  250, contra a qual não houve interposição de Agravo de
Instrumento, recurso cabível na hipótese, como foi certificado após a intimação das
Partes, f. 253, pelo que, ante a configurada preclusão, com fulcro no art. 507,
do CPC1, não conheço da preliminar de nulidade da Sentença, arguida nas
razões recursais.

Passo ao mérito.

Nas  razões  do  Apelo,  a  Recorrente  somente  impugnou  o  capítulo  da
Sentença que enfrentou a matéria relativa à capitalização dos juros e à taxa de juros
remuneratórios,  restando  preclusa,  portanto,  a  matéria  relativa  à  cobrança  de
comissão de permanência.

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



O Superior Tribunal de Justiça 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 nº 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.

O instrumento contratual em análise, f. 84/85, firmado em 14 de dezembro
de 2007, posteriormente à entrada em vigor da MP n.º 1.963-17/2000, reeditada sob
o n.º 2.170-36/2001, previu uma taxa de juros de 32,55% a.a. e de 2,37% a.m., pelo
que, multiplicando-se a taxa mensal por doze, chega-se ao percentual de 28,44%,
inferior à taxa anual, o que torna evidente a pactuação da capitalização de juros, nos
termos do entendimento acima invocado.

Quanto à taxa de juros contratada, 32,55% a.a., como é menor que a taxa
média anual de mercado calculada pelo BACEN para o período, que era de 45,80%5,
não pode ser considerada abusiva, como acertadamente decidiu o Juízo.

Ademais,  tem-se que as instituições financeiras não se limitam à taxa de
juros  de 12% a.a.,  de modo que a  mera estipulação acima desse percentual  não
significa, por si só, vantagem abusiva em detrimento do consumidor.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação  e  não  conhecido  a  preliminar  de
nulidade da Sentença, 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 10 de maio 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. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

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 Noro-
nha, julgado em 18/03/2014, publicado no DJe de 25/03/2014).

5 http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/nitj201103.xls.

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/nitj201103.xls

