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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
NA  ORIGEM.  FINANCIAMENTO  DE  MOTOCICLETA.
SÚPLICA DO BANCO PROMOVIDO. JUROS ABUSIVOS.
PRÁTICA  DE  ANATOCISMO.  POSSIBILIDADE.
PREVISÃO EXPRESSA NA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE
INDÉBITO  A  RESTITUIR.  REGULARIDADE  NA
EXIGÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO  DA  SÚPLICA.  IMPROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA. 

- “ (…).  2. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal Superior, em sede de recurso especial representativo de
controvérsia -  Resp 973.827/RS,  é no sentido de ser possível  a
cobrança da capitalização mensal dos juros, desde que atendidos
os  seguintes  requisitos:  a)  existência  de  previsão  contratual
expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano; e
b)  tenha  sido  o  contrato  firmado  após  31/03/2000,  data  da
primeira  edição  da  MP,  então  sob  o  nº  1963-17,  não  sendo
admissível  antes  dessa  data.  Além  disso,  o  entendimento  deste
Sodalício é no sentido de que havendo previsão contratual da taxa
de  juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da  mensal,  é  suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (…).”
(STJ - AgInt no AREsp 1157501/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  13/03/2018,  DJe
20/03/2018)

-  Em  havendo  previsão  expressa  da  capitalização  de  juros  no
contrato de financiamento objeto da lide, o provimento do apelo da
financeira e consequente improcedência da demanda é medida que
se impõe, não havendo indébito a ser restituído.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itaucard S/A, contra sentença que
julgou  parcialmente  procedente  a  “Ação  de  Revisão  de  Cláusula  Contratual  c/c  Repetição  de
Indébito”, proposta por Valdi Bernardino da Silva.

Na  decisão  guerreada  (fls.  79/82),  o  Magistrado  de  primeiro  grau  determinou  a
retirada  da  capitalização de juros  praticada  na  avença,  com a  devolução do indébito  na  forma
simplificada, totalizando a quantia de R$ 1.736,75 (mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e
cinco centavos), “conforme planilha juntada, acrescida de juros e correção monetária a partir da
data dos cálculos, restabelecendo o equilíbrio contratual.”

Em suas razões recursais (fls. 85/88), a instituição financeira defende a regularidade
do anatocismo, além de pugnar pela concessão total da sucumbência em seu favor.

Com base no exposto,  pugna pelo provimento da irresignação,  de modo a julgar
procedente a demanda.

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 109v).

Parecer Ministerial pelo provimento da súplica (fls. 115/126).

É o relatório.

VOTO

Manuseando  o  caderno  processual,  constata-se  que  o  promovente  propôs  Ação
Revisional, sustentando ter verificado irregularidades no contrato de financiamento constante às fls.
17/21, envolvendo uma motocicleta Honda POP 100, ano 2009 e chassi 9C2HB02109R413362.

Com o acolhimento parcial da demanda, a financeira, em seu apelo, sustenta que a
capitalização de juros constante na avença se mostra regular, sendo este o tema devolvido para esta
Corte.

Pois bem. 

Com  relação  ao  debate  travado  nos  autos, tem-se  que,  quanto  a  prática
capitalizatória, a jurisprudência pátria admite sua exigibilidade nos contratos bancários, desde que
pactuada. 

Esclarecido o ponto, cumpre ressaltar que a aludida previsão contratual pode se dar
através de cláusula expressa, ou pela comparação das taxas anual e mensal constantes na avença,
conforme esclareceu o Superior Tribunal de Justiça,  inclusive em sede de recurso repetitivo, nos
seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO
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CONTRATUAL.  MATÉRIA  QUE  DEMANDA  REEXAME  FATOS,
PROVAS, E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO
STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 
1.  O  Tribunal  de  origem  reconheceu  a  possibilidade  de  revisão
contratual  concluindo  pela  legalidade  da  cobrança  de  capitalização
mensal  de juros, bem como ausência de abusividade da taxa de juros
pactuada. Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu a
possibilidade de revisão contratual,  é evidente a ausência de interesse
recursal da recorrente nesse ponto.
2.  A  jurisprudência  firmada  pela  Segunda  Seção  deste  Tribunal
Superior, em sede de recurso especial representativo de controvérsia -
Resp  973.827/RS,  é  no  sentido  de  ser  possível  a  cobrança  da
capitalização  mensal  dos  juros,  desde  que  atendidos  os  seguintes
requisitos:  a)  existência  de  previsão  contratual  expressa  da
capitalização com periodicidade inferior a um ano; e b) tenha sido o
contrato  firmado  após  31/03/2000,  data  da  primeira  edição  da  MP,
então sob o nº 1963-17, não sendo admissível antes dessa data. Além
disso,  o  entendimento  deste  Sodalício  é  no  sentido  de  que  havendo
previsão contratual da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal,  é  suficiente  para permitir  a  cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
No presente caso, o Tribunal de origem consignou que consta cláusula
expressa informando o consumidor sobre a incidência desse encargo no
contrato  entabulado  entre  as  partes.  Alterar  esse  entendimento  do
acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, em razão
dos óbice s das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3.  O  STJ  possui  firme  o  entendimento  no  sentido  de  que  os  juros
cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta
pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula
596/STF, de forma que a abusividade da pactuação de tais juros deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano. O Tribunal de origem concluiu pela
ausência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no
contrato. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1157501/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  1.  PROVA  PERICIAL  E
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULAS N.
282  E  356  DO  STJ.  2.  LIMITAÇÃO  DE  JUROS  MORATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 5,  7 E 83 DO STJ.  3.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PREVISÃO  CONTRATUAL.  SÚMULA  N.  83  DO  STJ.  4.  AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se conhece de recurso especial se, mesmo opostos embargos de
declaração, não ocorreu o prequestionamento dos preceitos legais ditos
violados. Incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2.
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Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
somente  quando  cabalmente  comprovada,  no  caso  concreto,  a
significativa discrepância entre  a taxa pactuada e a taxa de mercado
para operações da espécie.
3. 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. Agravo interno improvido.
(STJ  -  AgInt  no  AREsp  1043417/PR,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É
incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, sob pena
de  usurpação  da  competência  do  eg.  Supremo Tribunal  Federal,  nos
termos do que dispõe o art. 102, III, da magna carta. 2. A circunstância
de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado,  e  não  em  um  limite  que  deva  ser  necessariamente
observado pelas instituições financeiras.  Precedentes.  3.  Há previsão
expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal
quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;  AgRg-AREsp
428.125;  Proc.  2013/0374030-9;  MS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul
Araújo; DJE 20/06/2014).

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.
1.  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.
2.   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.
3.  Teses  para  os  efeitos  do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
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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."  -   "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.
(STJ - REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Considerando o exposto, vislumbro que, no pacto entabulado entre as partes (fl. 17),
os juros anuais aplicados (31,25%), ultrapassam o duodécuplo da taxa mensal (2,26%), levando-se à
conclusão pela previsão, na avença analisada, de anatocismo.

Demais disso, depreende-se da leitura do item 11 da avença (fls. 18), que há cláusula
prevendo expressamente a capitalização de juros, razão pela qual não há irregularidades no pacto
objeto da lide.

Diante  do  exposto,  concebo  que,  estando  os  juros  fixados  regularmente,  não  há
indébito a ser restituído, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada.

Posto isso, PROVEJO O APELO, para reformar a sentença de mérito, julgando
improcedente a demanda.

Condeno o promovente em arcar com as custas e honorários de sucumbência,  os
quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade, em razão
da gratuidade judiciária concedida no caso. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo. Des. Leandro
dos Santos, a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04
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