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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  PARCIALMENTE
INADMITIDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA
INICIAL.  REJEIÇÃO.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  POSSIBILIDADE.
MÉRITO.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.   PREVISÃO
CONTRATUAL.  LEGALIDADE. PRECEDENTES
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM
OS  CRITÉRIOS  DO  ART.  20,  §3°  DO  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

- Carece de interesse recursal o promovido no que tange
a parte do apelo referente aos pleitos não atendidos pela
decisão vergastada, devendo, quanto a estes pontos, não
ser conhecida a irresignação.

- Considerando que o autor, pretendendo a revisão de
cláusulas de contrato bancário firmado com o apelante,
argui  a  abusividade dos encargos cobrados, indicando
especificadamente  quais  são  as  cláusulas  do  contrato
que  supostamente  contrariam  a  legislação  vigente  e
aponta as taxas e encargos cobrados indevidamente, não
há que se falar em inépcia da inicial.
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- Revela-se irrefutável a aplicação do Código de Defesa
do  Consumidor  às  instituições  financeiras,  segundo
entendimento jurisprudencial já consolidado.

-  A  Medida  Provisória  nº  1.963-17/2000,  atualmente
reeditada  sob o  nº  2.170-36/2001,  passou  a  admitir  a
incidência  da  capitalização  de  juros  nos  contratos
firmados posteriormente à sua vigência, desde que haja
previsão contratual.

-  O Colendo Superior  Tribunal  de Justiça,  quando do
julgamento  do  RESP.  nº  973827/RS,  realizado  sob  a
ótica  dos  recursos  repetitivos,  firmou  orientação
jurisprudencial  no  sentido  de  que  “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”.  Em  se
verificando a disparidade  entre  os  juros  mensais  e  os
anuais,  afigura-se expressa  a  contratação  de  juros
capitalizados no contrato, sendo lícita a sua cobrança.

- Em princípio, a utilização da Tabela  Price, por si só,
não  constitui  prática  vedada  ou  abusiva,  podendo  as
instituições financeiras aplicá-la regularmente.

-  Se  o  valor  arbitrado  a  título  de  honorários  de
sucumbência atende aos preceitos do artigo 20, § 3º, do
Código de Processo Civil, é incabível a sua redução. 

- Provimento parcial do apelo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em sessão ordinária,
rejeitar  as  preliminares,  à  unanimidade.  No  mérito,  por  igual  votação,  dar
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Aymoré  Crédito,
Financiamento  e  Investimento  LTDA,  desafiando  sentença  prolatada  pelo
Juízo da 11ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Revisão Contratual
ajuizada por Lindoaldo da Silva Araújo. 

Na  exordial,  o  promovente  requereu  a  revisão  do  contrato  de
financiamento,  alegando  a  irregularidade  da  cobrança  de  juros  capitalizados
mensalmente, da utilização da Tabela Price,  bem como das Tarifas de Abertura
de Crédito (TAC), de Emissão de Carnê (TEC) e, ainda, de IOF. Pugnou, assim,
pela aplicação dos juros de forma simples e, por conseguinte, pela devolução, em
dobro, dos valores pagos indevidamente. 
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Ao ser citado, o Banco apresentou contestação e documentos (fls.
41/48), defendendo, em síntese, o  conhecimento da autora acerca das cláusulas
contratuais;  a  inexistência  de  vício  ou  onerosidade  excessiva,  bem  como  a
possibilidade da cobrança das tarifas e dos juros capitalizados.  

Réplica impugnatória às fls. 119/137.

Sobreveio  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido  (fls.
138/153), cujo dispositivo transcrevo: 

“À luz do exposto, por tudo o que dos autos consta e
com supedâneo nos princípios de direito que regem a
espécie,  nos  termos  do art.  269,  I,  do CPC, JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO  para,
diante da inexistência de respaldo contratual, declarar
insubsistente a prática do anatocismo e da amortização
pelo  método  Tabela  Price,  devendo  ser  revisadas  as
parcelas  contratuais  por meio da aplicação de  juros
mensais  simples,  condenando  o  réu  à  restituição  em
dobro  dos  valores  pagos  a  maior  a  título  de
capitalização  de  juros,  bem  como  reduzir  para  R$
200,00 (duzentos reais) o valor total relativo às taxas
denominadas tarifa de contratação e tarifa de emissão
de  carnê  e  IOF,  todos  somados,  com  a  devolução
simples dos valores indevidamente e pagos em excesso,
os  quais  serão  apurados  em  fase  de  liquidação  da
sentença, por ser medida de direito e justiça.
Condeno a ré,  por  fim,  nas  custas  processuais  e  em
honorários advocatícios, estes à base de 15% sobre o
valor  da  condenação,  com  base  no  art.  20,  §3°,
CPC”.”.  

Inconformada,  a  instituição  financeira  interpôs  Apelação  (fls.
155/167).  Em  suas  razões,  argui,  preliminarmente,  a  inépcia  da  inicial  e  a
nulidade da sentença em virtude do julgamento antecipado da lide. No mérito,
defende  a  legalidade  de  capitalização de  juros  e  dos  encargos  incidentes  em
virtude da mora. Assevera, ainda, a impossibilidade de repetição de indébito. Ao
final, pugna pela reforma da sentença e, pelo princípio da eventualidade, requer
pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme
certidão às 184- v. 

A Douta Procuradoria  de Justiça,  em manifestação da lavra da
Dra. Lúcia de Fátima M. de Farias (fls. 206), pugnou pelo prosseguimento do
feito sem intervenção meritória do Órgão Ministerial. 

 
É o relatório. 

VOTO.
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1. Preliminar de ofício – ausência de interesse recursal

Ab initio, com relação aos encargos decorrente da mora, carece a
instituição financeira apelante de interesse recursal, uma vez que a declaração de
ilegalidade  dos  referidos  encargos  não  fora  objeto  da  demanda,  e,  por
conseguinte, não houve manifestação do magistrado sentenciante neste sentido.  

Com efeito, o interesse recursal se configura quando presente o
binômio necessidade/adequação. Destarte, o doutrinador Nelson Nery Júnior, em
sua  obra  Princípios  Fundamentais  –  Teoria  Geral  dos  Recursos,  leciona  que
“deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como único meio para
obter, naquele processo, o que pretende contra decisão impugnada.”. Quanto à
utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos mais ou menos sinônimos
de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E é a própria lei processual
que fala em parte vencida, como legitimada a recorrer (art. 499, CPC).” 

Assim, ausente o interesse recursal do apelante nesses pontos.

Quanto ao mais,  cabível e tempestivo o recurso,  dele  conheço,
presentes que se encontram os demais pressupostos de admissibilidade.

2. Da preliminar de inépcia da inicial

O banco apelante aduziu, em suas razões recursais, que a peça de
ingresso não preenche todos os requisitos previstos nos arts. 282 e 283 do CPC. 

Pois bem. Analisando detidamente a peça pórtica, extrai-se  que o
autor, pretendendo a revisão de cláusulas de contrato bancário firmado com o
apelante, argui a abusividade das tarifas cobradas, indicando especificadamente
quais  são as  cláusulas  do  contrato  que  supostamente  contrariam a  legislação
vigente e aponta as taxas e encargos cobrados indevidamente.

Dessa forma,  o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses
previstas no parágrafo único do art. 295 do CPC, razão pela qual rejeito a
presente preliminar.

3. Do julgamento antecipado da lide

A parte apelante arguiu, ainda, a nulidade da sentença em virtude
do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas.

Sem razão a instituição financeira, porquanto o contrato encartado aos autos
pela autora, data vênia, é suficientes para a análise da revisão contratual  sub
judice. 

Ressalto, ainda, que,  encontrando-se o juiz singular pronto para
proferir o julgamento, diante da liberdade que lhe conferida pela lei para apreciar
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as  provas  dos  autos  e  formar  seu  convencimento,  poderá  ele  julgar
antecipadamente a lide.

Muito  bem  pontua  Cassio  Scarpinella  Bueno,  em  sua  obra
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, 3º edição de 2010, que:

“Para  a  compreensão  do  'julgamento  antecipado  da
lide', é importante ter presente que é o juiz – e só ele –
o destinatário da prova. É o magistrado que tem que se
convencer da veracidade das alegações trazidas ao seu
conhecimento  pelo  autor,  pelo  réu   e  por  eventuais
terceiros.  É  ele  que,  desenvolvendo  cognição  estará
pronto, ou não, para o julgamento, isto é, para acolher
ou deixar de acolher o pedido do autor (ou, se for o
caso,  do  réu)  e  prestar  a  tutela  jurisdicional
respectiva.”(pag. 247).

Conclui, então, que:

“Nesta perspectiva,  o 'julgamento antecipado da lide'
justifica-se quando o juiz está convencido de que não
há mais necessidade de qualquer outra prova para a
formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu,
será tutelado pela atuação jurisdicional.”(pag. 247).

Nesta perspectiva, rejeito a preliminar em comento. 

3. Do Mérito

Consoante  relatado,  cuida-se  de  ação revisional  de  contrato  de
financiamento que fora julgada parcialmente procedente para afastar a prática de
anatocismo  e  da  amortização  pelo  método  da  Tabela  Price,  determinando  a
revisão  das  parcelas  contratuais  por  meio  de  juros  simples,  condenando  o
demandado  à  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos  a  maior  a  título  de
capitalização.  

A sentença determinou, ainda, a redução das tarifas pagas a título
de IOF, TAC, TEC e a devolução simples dos valores indevidamente cobrados a
tais títulos. Todavia, quanto a esta última parte do édito judicial a parte apelante
não esboçou qualquer irresignação.

Pois bem.

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Por conseguinte,
a relação contratual estabelecida entre as partes se configura típica relação de
consumo. 
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Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras,  desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”, segundo o qual os contratos, uma vez celebrados livremente, devem
ser cumpridos. 

Da capitalização de juros

Acerca da capitalização de juros, foi editada a Medida Provisória
nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), que dispõe:  

“Art.  5º.  Nas  operações  realizadas  pelas  instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano. 

Parágrafo  único.  Sempre  que  necessário  ou  quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da
obrigação,  ou  de  seu  saldo  devedor,  será  feita  pelo
credor por meio de planilha de cálculo que evidencie
de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil  entendimento  e
compreensão,  o  valor  principal  da  dívida,  seus
encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e
os  critérios  de  sua  incidência,  a  parcela
correspondente  a  multas  e  demais  penalidades
contratuais.” (grifo nosso)

É de se destacar que não há que se falar em inconstitucionalidade
da  referida  Medida  Provisória,  ao  menos  até  que  haja  o  julgamento  pelo
Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.316-1. 

No caso em tela, o contrato de financiamento fora firmado no ano
de  2007 (fls.23/24) e,  conquanto  não  tenha  cláusula  expressa  prevendo  a
capitalização  de  juros,  patente  está  que  foi  devidamente  pactuada,  pois  a
disparidade  entre  os  juros  mensais  e  os  anuais  é  tamanha  que  demonstra
claramente a existência de juros capitalizados em periodicidade inferior a um
ano. 

Ou  seja,  o  simples  ato  de  multiplicar  os  juros  mensais  pela
quantidade  de  meses  do  ano,  já  aponta  para  a  sua  incontestável  existência,
afastando, portanto,  a  alegada abusividade,  posto  que o consumidor,  desde  o
início da relação obrigacional teve ciência dos termos de sua dívida. 

Com efeito, ao analisarmos o contrato, verificamos que é explícito
em detalhar o valor do financiamento e as taxas de juros mensal (2,08%) e anual
(28,16%), consoante se verifica às fls. 23.

Nesse contexto, entendo que a previsão no instrumento contratual,
livremente  assinado  pelas  partes,  da  taxa  de  juros  mensal  e  anual,  faz-se
suficiente  para  compreensão  do  consumidor  quanto  à  cobrança  de  juros
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capitalizados mensalmente, levando à conclusão que, dessa forma, encontram-se
pactuados. 

Concluo,  então,  pela  licitude  da  capitalização  de  juros  após  a
edição da já mencionada Medida Provisória, desde que tenha previsão contratual,
como no presente caso, merecendo reforma sentença neste ponto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp.  nº  973827/RS,  realizado  sob  a  ótica  dos  recursos  repetitivos,  firmou
orientação jurisprudencial no sentido de que  "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". O acórdão restou assim
ementado:

"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  mensal  é  suficiente  para  permitir  a
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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)  (grifei)

Nessa  mesma  esteira,  trago  à  baila  julgado  deste  Egrégio
Tribunal: 

“PROCESSO  CIVIL.  REVISÃO  DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. 

Não é juridicamente impossível  pedido de revisão ou
anulação  de  contrato  de  financiamento  se  o  seu
conteúdo  não  observa  os  princípios  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor.  Não  é  inepta  a  inicial  que,
instruída com o documento indispensável à análise da
causa, descreve suficientemente o fato a ser discutido
no processo e apresenta pedido coerente. Mérito: ação
revisional  de  contrato  de  arrendamento  mercantil.
Anatocismo  procedência  parcial.  Recurso.
Capitalização  mensal  de  juros.  Previsão  contratual.
Autorização  da  Medida  Provisória  nº  1963-17/2000.
Provimento  do  apelo.  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.”  (TJPB;  AC  200.2011.024090-
6/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 15/07/2013; Pág.
9). (grifo nosso)

No  que  se  refere  à  incidência  da  Tabela  Price,  prevalece  na
jurisprudência o entendimento de que o citado sistema de amortização da dívida
não é ilícito. 

Carlos Pinto Del Mar leciona: 

“A Tabela Price nada mais  é  do que  um sistema de
amortização,  que  tem  como  característica  o  fato  de
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reunir  uma  subparcela  de  amortização  e  outra
subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas
duas  parcelas,  ou  seja,  o  valor  total  das  parcelas,
durante todo o período,  seja uniforme”.  (In Aspectos
Jurídicos  da  Tabela  Price,  Ed.  Jurídica  Brasileira,
2001, p. 40). 

Dessa forma, quando se pretender amortizar um empréstimo em
parcelas  fixas  a  qualquer  taxa,  o  sistema  será  o  da  Tabela  Price, eis  que
apresenta prestações constantes. 

Assim, tendo em vista a existência de pactuação expressa entre as
partes, dedutível pela simples equação aritmética, é lícita a utilização do Sistema
da Tabela Price, redundando na capitalização de juros legalmente estipulada, não
havendo pagamento indevido a ser restituído por este motivo.

Da repetição de indébito

Reformada a sentença no que tange à capitalização, não há que se
falar em restituição em dobro de valores pagos a tal título, restando prejudicada a
análise do recurso neste ponto. 

Dos honorários advocatícios

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios
fixados pela magistrada primevo, entendo que não assiste razão ao apelante. 

Para Yussef Said Cahali, em seu artigo Honorários Advocatícios,
"a verba honorária deve ser dosada com observância do critério fixado pelo
art. 20, § 3º, do CPC, considerando que a natureza e importância da causa
devem ser sopesadas com o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é
exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas
também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de
apelação" (In. Honorários advocatícios. Revista dos Tribunais. 3. ed. p. 469). 

 Como visto, o arbitramento dos honorários exige a ponderação
harmoniosa  de  inúmeros  fatores,  como grau  de  zelo  profissional,  o  lugar  da
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para seu serviço. Assim, levando-se em consideração os preceitos
do art. 20, §3º, do CPC, entendo ser razoável o percentual de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação fixado pelo juízo de base. 

Ante o exposto, conheço em parte da apelação interposta, na parte
conhecida,  REJEITO AS  PREMILIMARES  ARGUIDAS para,  no  mérito,
DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,  reformando  a  decisão
vergastada, para  afastar da condenação a devolução dos valores decorrentes da
capitalização, tendo em vista a reconhecida legalidade de sua cobrança.

É COMO VOTO. 
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Presidiu a sessão a  Exma. Desa.  Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao  Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de março de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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