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EMENTA: AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATOS. 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PEDIDOS 
JULGADOS  PARCIALMENTE  IMPROCEDENTES  – 
APELAÇÃO CÍVEL –  UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – 
POSSIBILIDADE -   PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 1º - A. PROVIMENTO 
DO RECURSO.
 
− A  jurisprudência  do  STJ  é  pacífica  quanto  à 
possibilidade  de  capitalização  mensal  de  juros  na 
hipótese do contrato bancário ter sido celebrado após o 
dia 31.03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-
17/2000,  e  desde  que  haja  expressa  previsão 
contratual.  Entretanto,  a  capitalização  dos  juros  em 
periodicidade  inferior  à  anual  deve  vir  pactuada  de 
forma expressa e clara.

(…)  No  presente  caso,  o  Contrato  de  Abertura  de 
Crédito – Veículo foi  firmado em 01 de setembro de  
2009 (fls. 25/31), portanto, após a entrada em vigor da  
referida Medida Provisória. Além disso, na Especificação  
da  Operação  do  referido  instrumento  contratual  é  
bastante claro quanto à capitalização mensal dos juros,  
visto que prevê o Custo Efetivo Total (CET), com juros  
mensais em 1,89%, e anuais em 25,18%, não restando 
dúvida  quanto  à  previsão  contratual  de  cobrança  de  
juros  capitalizados (...)  Não  nesta  dúvida  quanto  à 
possibilidade  de  ajuste  contratual  para  cobrança  de  
juros capitalizados,  bem como a utilização da Tabela  
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Price, o que se infere pela jusrisprudência pacificada no  
Superior Tribunal de Justiça.

Art.  557  -  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

§ 1º-A - Se a decisão recorrida estiver em manifesto 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

VISTOS, ETC.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco 
S/A  (Nova  denominação  do  Banco  Finasa  BMC  S/A), hostilizando  a 
sentença de fls. 128/130, proveniente da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
proferida  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de  Contrato  de  Financiamento, 
proposta por Eliana Lira Tavares, ora apelada.

Na  decisão  singular,  a  magistrada  julgou  parcialmente 
procedente a ação para: “...reconhecer a ilegalidade da aplicação da Tabela  
Price, como forma de amortização de juros, bem como a nulidade da cláusula 
2.1  tão  somente  quando  inclui  no  valor  final  do  financiamento  a  quantia 
prevista nos tópicos IX 4 e 5, devendo os valores cobrados e efetivamente 
pagos  sob  tais  títulos  serem devolvidos  em dobro  a  autora,  com correção 
monetária incidente a partir da data de cada pagamento e juros moratórios a 
partir da citação, valor este apurado através de liquidação. Extingo, pois, o 
feito com resolução do mérito, a teor do art. 269, I, CPC ...”. 

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas 
e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 
apurado em liquidação de sentença, considerando o seu decaimento de parte 
mínima.

 
Irresignada,  a  instituição  financeira  interpôs  recurso 

apelatório de fls. 145/162, alegando inicialmente a aptidão da apelada para 
gerir  o  contrato  firmado,  caracterizando-o  como  ato  jurídico  perfeito  e 
acabado. Alega ainda, a legalidade da utilização da tabela  price para fins de 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                             2



Apelação Cível Nº 0049277-22.2011.815.2001

amortização do saldo devedor.

Aduz que a tarifa “Custo Efetivo Total” é um ressarcimento 
de custo gerado pela contratação dos serviços das agências recebedoras, e que 
não há ilegalidade alguma na sua cobrança.

No que se refere à restituição e compensação de valores, 
afirma a impossibilidade do seu deferimento, tendo em vista que não ocorreu 
no contrato assinado, nenhuma cobrança indevida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, inclusive com 
condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões de fls. 164/174, postulando pela manutenção 
da decisão.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls.  180/183, 
deixando de se manifestar sobre o mérito da ação, por considerar ausente 
interesse público que justifique a sua atuação.

É o relatório.

DECIDO

O cerne da questão gira em torno da decisão que considerou 
como ilegal a utilização da Tabela Price como forma de amortização de juros, 
como também, decretou a nulidade da cláusula 2.1, no momento que inclui no 
valor  de  financiamento  a  quantia  prevista  nos  tópicos  IX  4  e  5,  e  ainda, 
determinou a devolução em dobro dos valores tidos por ilegais.

Vejamos.

Ressalte-se, de imediato, que a questão trazida à lume no 
presente Recurso encontra-se bastante repisada pela nossa jurisprudência, não 
demandando maiores debates.

Importa lembrar que a relação jurídica estabelecida entre as 
partes é tipicamente de consumo. Nos termos do art. 3º da Lei n. 8.078/90:

"serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo,  mediante  remuneração,  inclusive  as  de  
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária."
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Consoante  prestante  ensinamento  de  Uderico  Pires  dos 
Santos:

"Atividade bancária é a desempenhada pelos bancos,  
cujo funcionamento é autorizado pelo Banco Central do  
Brasil e por ele fiscalizado. Os estabelecimentos dessa 
natureza  atuam  no  pólo  fornecedor,  por  serem 
prestadores  de  serviço;  consumidores  são  os  que  
descontam  títulos  de  créditos,  fazem  investimentos,  
depósitos, cobranças, etc" (aut. cit., "Teoria e Prática do 
Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor",  Ed. 
Paumape, 1992, pag. 36).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito, 
foi consagrado na Súmula n. 297:

"O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  
instituições financeiras."

Logo, perfeitamente aplicável ao caso em deslinde o Código 
de Defesa do Consumidor (CDC).

Frise-se  que  a  revisão  contratual,  em casos  como o  dos 
autos,  em  que  se  evidencia  a  relação  de  consumo,  por  ser  a  apelada 
destinatária final dos produtos e serviços, é possível, independentemente da 
ocorrência de fato imprevisível e inevitável. Na realidade, é suficiente que seja 
demonstrada,  objetivamente,  a  quebra  da  base  do  negócio,  vale  dizer,  o 
desequilíbrio nas obrigações assumidas entre fornecedor e consumidor, para 
justificar o pleito, com fulcro na teoria dos fatos supervenientes, consagrada 
pelo art. 6º, V, do CDC.

É de se lembrar, entretanto, que somente podem ser objeto 
de  revisão  judicial  as  cláusulas  contratuais  questionadas  pelo  consumidor-
demandante, não podendo o magistrado, de ofício, revisar o contrato. Nesse 
sentido, o enunciado da Súmula n. 381, editada recentemente pelo STJ: "Nos 
contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade  
das cláusulas”.

Como  a  celebração  de  contrato  bancário  é  regida  pelo 
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  e  as  cláusulas  contratuais  são  pré-
estabelecidas caracterizando-se, desse modo, contrato de adesão, não impede 
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que  o  Judiciário  análise  os  termos  contratuais,  de  maneira  a  verificar  a 
existência ou de violação dos direitos do consumidor.

Portanto, mesmo se presumindo que o contratante conhece 
os  termos  do  contrato,  nada  obsta  que  o  Poder  judiciário,  nas  relações 
consumeristas, verifique se há direito do consumidor violado ou não.

A autonomia de vontade e a boa-fé encontram-se presentes 
quando  as  normas  contratuais  celebradas  são  claras  e  não  possibilita  a 
ocorrência futura de encargos que impossibilitem o seu cumprimento por uma 
das partes.

No  tocante  a  análise  dos  juros  capitalizados,  o  Superior 
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é legal a sua cobrança 
pelas instituições financeiras, desde que haja expressa previsão contratual, e 
para contratos firmados após 31.03.2000, data da entrada em vigor da Medida 
Provisória  1.963-17/2000 –  que depois  foi  convertida na  Medida  Provisória 
2.170-36/2001.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO POSTERIOR À 
EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/2000, 
REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. CAPITALIZAÇÃO 
PACTUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A 
jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido 
de que a cobrança da capitalização dos juros é admitida 
nos contratos bancários celebrados a partir da edição 
da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o 
nº  2.170-36/2001,  qual  seja,  31/3/2000,  desde  que 
expressamente pactuada. 2. Agravo regimental  a  que 
se  nega provimento. (AgRg no Ag 1043882/MG,  Rel. 
Min.  Raul  Araújo,  Quarta  Turma,  julgado  em 
26/10/2010).

Com relação  ao  caso  concreto,  vê-se  que  o  Contrato  de 
Abertura de Crédito – Veículo foi firmado em 01 de setembro de 2009 (fls. 
25/31), portanto, após a entrada em vigor da referida Medida Provisória. Além 
disso,  na  Especificação  da  Operação  do  referido  instrumento  contratual  é 
bastante  claro  quanto  à  capitalização mensal  dos  juros,  visto  que prevê o 
Custo Efetivo Total (CET), com juros mensais em 1,89%, e anuais em 25,18%, 
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não  restando  dúvida  quanto  à  previsão  contratual  de  cobrança  de  juros 
capitalizados.

Através  do  julgamento  do  Resp.  n.º  973.827/RS,  restou 
pacificado pelo STJ de que a simples previsão no contrato da taxa de juros 
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança 
dos juros pactuados.

Nesse sentido:

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 
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 
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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 973827/RS, Rel.  Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, 
DJe 24/09/2012).

Desta forma, não nesta dúvida quanto à possibilidade de 
ajuste contratual para cobrança de juros capitalizados, bem como a utilização 
da Tabela  Price,  o que se infere pela jusrisprudência pacificada no Superior 
Tribunal de Justiça.

No tocante a cobrança das tarifas bancárias demonstradas 
na cláusula 2.1, não há que se falar em legalidade ou não, devolução ou não, 
tendo em vista que, apesar de constarem no contrato, não ocorreu a efetiva 
cobrança das mesmas.

Diante  do  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO, 
com fundamento no art. 557, § 1º “A” do CPC, para dar provimento ao recurso 
apelatório.

Publique-se e intime-me.

João Pessoa, 13 de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r

39
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