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AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  FINANCIAMENTO  DE
VEÍCULO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  ACOLHIMENTO
MONOCRÁTICO  DO  APELO  PARA  JULGAR
IMPROCEDENTE  A  DEMANDA.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  PREVISÃO  EXPRESSA  CONSTANTE  NA
AVENÇA.  REGULARIDADE  DA  EXIGÊNCIA.  TABELA
PRICE.  UTILIZAÇÃO  QUE  NÃO  IMPLICA  EM
ANATOCISMO.  PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO
DECRETO AGRAVADO. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. 

- “ (…) 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. (…).”
(STJ;  AgRg-AREsp  428.125;  Proc.  2013/0374030-9;  MS;
Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 20/06/2014).

-  “  (…)  a  aplicação  da  tabela  price  para  amortização  da
dívida  não se  mostra  abusiva,  desde que  expressamente
prevista  no  contrato  firmado  entre  as  partes,  pois  não
caracteriza anatocismo, uma vez que não se trata de juros
compostos,  mas  tão  somente  estabelece  o  critério  de
composição das parcelas” (stj, aresp 485195/ RS, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, publicado no dje de 04/04/2014).”
(TJPB;  APL  0040083-95.2011.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo  da  Fonseca
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 Oliveira; DJPB 19/09/2014; Pág. 13).

- Não havendo reparos a serem realizados na monocrática
recorrida,  que  acolheu  totalmente  o  apelo  da  instituição
financeira,  a  improcedência  da  demanda  reconhecida  em
grau recursal deve ser mantida.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O AGRAVO INTERNO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Odaízio Batista Moreira, contra

a decisão monocrática de fls. 190/192v, que deu provimento ao apelo interposto nos autos

da “Ação Revisional  de  Contrato  c/c  Repetição de Indébito  e  Indenização por  Danos

Morais”,  movida  em  face  do  Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A, julgando

improcedente a demanda.

Em  suas  razões  (fls.  194/199),  o  recorrente  sustenta  que  a  empresa

recorrida  aplica  indevidamente  juros  capitalizados no cálculo  da  dívida  decorrente  de

contrato de financiamento de veículo, onerando em R$ 2.222,88 (dois mil,  duzentos e

vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) o total a pagar, que deveria ter sido apurado

de forma simplificada, razão pela qual compreende que deve ser indenizado com o dobro

do indébito.

Com base no exposto, requer que este Relator exerça juízo de retratação,

ou que o recurso seja julgado pelo colegiado.

Contrarrazões às fls. 203/216.

É o breve relatório. 

V O T O

Des. José Ricardo Porto
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Insiste o agravante em ver reconhecida a abusividade na cobrança de juros

capitalizados no pacto celebrado com a financeira, envolvendo uma  motocicleta Honda

CG 150 Fan ESI, zero km, cor vermelha (vide fls. 31/33). 

Em que pesem os argumentos ora apresentados, cumpre ressaltar que a

posição  consignada  na  monocrática  impugnada  se  encontra  abalizada  com  a  mais

recente jurisprudência da Corte da Cidadania, no sentido de que a previsão, no contrato

bancário,  de taxa de juros anual  superior ao duodécuplo da mensal  é suficiente para

demonstrar a pactuação expressa da capitalização.

Vale dizer, inclusive, que o  decisum vergastado traz precedentes recentes

das duas turmas de direito privado do STJ, razão pela qual o julgamento se procedeu na

forma do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época da

apreciação do apelo. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo em Recurso Especial. Ação
revisional.  Prequestionamento.  Ausência.  Súmula  nº  282/STF.
Harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ.
Capitalização  de  juros.  Caracterização  da  mora.  Cadastros  de
proteção ao crédito. Inscrição. Posse do bem 1. A ausência de
decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede  o  conhecimento  do  Recurso  Especial.  2.  O  acórdão
recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma. 3 admite-se a capitalização mensal
dos  juros  nos  contratos  bancários  celebrados  a  partir  da
publicação  da  MP  1.963-17  (31.3.00),  desde  que  seja
pactuada. 4 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. 5. Não reconhecida a abusividade
dos  encargos  exigidos  no  período  de  normalidade  contratual,
caracteriza-se a mora. 6. A abstenção da inscrição/manutenção
em  cadastro  de  inadimplentes,  requerida  em  antecipação  de
tutela  e/ou  medida  cautelar,  somente  será  deferida  se,
cumulativamente:  a)  a  ação  for  fundada  em  questionamento
integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o
prudente  arbítrio  do  juiz.  7.  Existente  a  mora,  a  instituição
financeira  deve  deter  a  posse  do  bem  dado  em  garantia.  8.
Agravo conhecido. Negado seguimento ao recurso especial. (STJ;
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AREsp 507.610; Proc. 2014/0096517-5; RS; Terceira Turma; Relª
Minª Nancy Andrighi; DJE 27/06/2014).

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).

Considerando o exposto, e malgrado a presente espécie recursal possua o

chamado  efeito  regressivo,  o  qual  permite  ao  relator  reconsiderar  a  monocrática,  a

mesma não padece de alterações, uma vez que, no contrato colacionado aos autos, os

juros anuais aplicados (item 23 – 29,59%) ultrapassam o duodécuplo da taxa mensal

respectiva  (item  23  –  2,18%),  fato  que  leva  à  conclusão  pela  regular  existência,  na

mencionada avença, de anatocismo.

Demais disso, restou consignado que a utilização da Tabela Price, por si só,

não configura irregularidade, segundo demonstra o seguinte aresto:

APELAÇÃO.  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  UTILIZAÇÃO  DA  TABELA
PRICE.  ADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DAS  TAXAS  DE  JUROS  CONTRATADAS.  ABUSIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO.  DESPROVIMENTO.  “a
aplicação da tabela price para amortização da dívida não se
mostra  abusiva,  desde  que  expressa  mente  prevista  no
contrato  firmado  entre  as  partes,  pois  não  caracteriza
anatocismo, uma vez que não se trata de juros compostos,
mas tão somente estabelece o critério  de composição das
parcelas” (stj,  aresp  485195/  RS,  Rel.  Min.  Antonio  Carlos
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Ferreira, publicado no dje de 04/04/2014).  (TJPB; APL 0040083-
95.2011.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 19/09/2014; Pág. 13).

Por essas razões, deve a monocrática impugnada, que acolheu, de plano, o

apelo do banco ora agravado, ser mantida, pois prolatada de acordo com os preceitos

jurídicos aplicados à espécie, incluindo a inversão do ônus da sucumbência operado no

mencionado decisum. 

Com essas considerações, DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR  

J/04 e J/05 (R)
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