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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005669-49.2012.815.0251.
Origem : 7ª Vara Mista da Comarca de Patos. 
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : José Simplício Filho.
Advogado : Damião Guimarães.
Apelado : Aymorè Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 
Advogada : Elísia Helena de Melo Martini.  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL DE
CLÁUSULA  CONTRATUAL.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.   INCONFORMISMO.  CÓ-
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTI-
TUIÇÃO FINANCEIRA.  APLICAÇÃO DA TA-
BELA PRICE. LEGALIDADE.  PRECEDENTES
DO  STJ  E  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  DES-
PROVIMENTO DO APELO.

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

- A utilização da Tabela Price, por si só, não constitui
prática  vedada  ou  abusiva,  podendo  as  instituições
financeiras aplicá-la regularmente. Outrossim, mesmo
que se verifique que houve a capitalização de juros
com a aplicação do sistema Price,  não há  qualquer
irregularidade, posto que tal encargo é permitido pelo
nosso ordenamento jurídico.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  José  Simplício
Filho em face de sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Mista da Comarca
de Patos, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual ajuizada em
desfavor do Aymorè Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 

Na peça inaugural,  o promovente afirma ter celebrado com o
Banco  demandado  contrato  de  Financiamento  no  valor  de  R$  49.184,40
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(quarenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) a ser
pago em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 819,74 (oitocentos e
dezenove reais e setenta e quatro centavos). 

Aduz que fora aplicada a Tabela Price no momento do cálculos
dos juros, caracterizando a prática de anatocismo. Por isso, requer a revisão
dos juros, com a sua aplicação na forma simplificada, bem como a devolução
em dobro de todos os valores cobrados a tal título.

Contestação  apresentada  (fls.  27/50),  alegando,  em  sede  de
preliminar, a impossibilidade de cumulação de pedidos de revisão contratual e
consignação  em  pagamento,  bem  como  a  carência  de  ação  por  falta  de
interesse de agir. No mérito, destaca a ausência de ilegalidades no contrato
celebrado entre as partes, bem como a possibilidade de estipulação de juros
capitalizados. 

Ainda  assevera  que  é  legal  a  comissão  de  permanência.
Finalmente, argumenta que não é possível a inversão do ônus probatório e a
devolução em dobro.

Réplica Impugnatória (fls. 61/65). 

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional  pleiteada  pelos
litigantes, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial,
nos termos do art. 269, I do CPC (fls. 113/115).

Irresignado,  o  autor  interpôs  Recurso  de  Apelação  (fls.
118/120v), alegando a ilegalidade na aplicação da Tabela Price, configurando
verdadeira prática de anatocismo.

Contrarrazões apresentadas (fls. 125/141). 

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer, deixando de opinar
sobre o mérito, por se tratar de interesse individual disponível (fls. 153).

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
encarte processual, vê-se que não há motivos para a reformulação do decisório
em questão, pois que manifestamente improcedentes as razões do apelante, de
acordo  com  a  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  Superiores  e  desta
Egrégia Corte de Justiça, como passo a demonstrar.

Ab initio,  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
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relação contratual estabelecida entre as partes se configura típica relação de
consumo.

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.

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
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,  se  a  utilização  desse  sistema  é  feita  de  modo  que
resultem juros contratuais, não há qualquer ilegalidade na sua utilização. 

Além disso, a utilização da mencionada Tabela, por si só, não
configura a prática de anatocismo, posto que somente prevê a amortização dos
juros antes do principal.

Destaque-se  que,  mesmo  que  se  verifique  que  houve  a
capitalização  de  juros  com a  aplicação  do  sistema Price,  não  há  qualquer
irregularidade,  posto  que  tal  encargo  é  permitido  pelo  nosso  ordenamento
jurídico e há previsão expressa no contrato entabulado entre as partes.

Vejamos:

Processo  civil.  Agravo  no  agravo  de  instrumento.
Recurso  especial.  Ação  revisional  de  contrato  de
financiamento  imobiliário.  Sistema  Financeiro  da
Habitação.  Correção  monetária.  Março/abril  de
1990.  IPC.  Taxa  referencial.  Tabela  Price.
Legalidade.  -  O  critério  de  prévia  atualização  do
saldo  devedor  e  posterior  amortização  não  fere  a
comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste,
uma vez que a primeira prestação é paga um mês
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após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao
saldo devedor. Precedentes. […] Negado provimento
ao agravo no agravo de instrumento.  (STJ/AgRg no
Ag  707143/DF,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  25/05/2010,  DJe
18/06/2010). (grifo nosso).

Ainda:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
AÇÃO  ORDINÁRIA.  REVISÃO  DE  CONTRATO.
JUROS  MORATÓRIOS.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO  E/OU  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  1.  Não  há  falar  em  cerceamento  de
defesa,  pois,  para  a  solução  da  controvérsia,
desnecessária a produção de prova pericial ou oral,
bem como a expedição de ofícios à Agência Nacional
do  Petróleo,  especialmente  considerando  a
documentação acostada. 1. Tendo sido declinadas as
razões  de  fato  e  os  fundamentos  de  Direito  pelos
quais o consumidor postula a reforma da sentença,
na forma do artigo 514, inciso II, do CPC, deve ser
rejeitada  a  preliminar  contrarrecursal  de  não
conhecimento do recurso.  3.  Os negócios  jurídicos
bancários  estão  sujeitos  às  normas  inscritas  no
Código de Defesa do Consumidor. Súmula n.º 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se
possível  a  revisão  dos  pactos  em  caso  de
abusividade.  4.  Segundo  a  orientação
jurisprudencial consolidada no âmbito desta Corte,
os  juros  remuneratórios  devem  observar  a  taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do
Brasil.  No contrato revisando, mantêm-se limitados
os juros remuneratórios à taxa média para o período
em que se firmou o negócio jurídico, nos termos da
sentença.  5.  A  capitalização  mensal  de  juros  é
admitida  quando  expressamente  prevista  sua
incidência  em  contrato  bancário  firmado  após  a
vigência  da  Medida  Provisória  n.  1963-17/2000,
mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais
em índice superior ao duodécuplo da taxa mensal,
consoante definido pelo Egrégio STJ no julgamento
do  REsp  n.  97387/RS,  submetido  ao  regime  dos
recursos repetitivos. Na cédula de crédito bancário
sob análise, não se mostra abusiva a capitalização
mensal, conforme pré-fixação dos juros mensais e a
previsão de juros anuais superiores à soma das taxas
mensais no período de um ano. 6. A utilização da
Tabela Price como método de amortização dos juros
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não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo,
pois apenas prevê a amortização dos juros antes do
principal, motivo pelo qual, para o reconhecimento
da abusividade na avença, mostra-se imprescindível
a comprovação da incidência de juros sobre juros, o
que não restou demonstrado. 7. Mostra-se irregular
a  cobrança  de  comissão  de  permanência,  quando
cumulada com encargos moratórios (juros e multa),
conforme precedente do Egrégio Superior Tribunal
de  Justiça.  Exclusão  dos  encargos,  mantendo-se
somente a comissão de permanência ao período de
inadimplemento.  8.  Autorizada a compensação dos
valores  pagos a maior  com o débito  remanescente
após  a  revisão  do  contrato  firmado  pela
consumidora com a instituição financeira, bem como
a repetição simples do saldo apurado em seu favor,
de  modo  a  evitar  o  enriquecimento  sem  causa
(Código  Civil,  art.  884,  caput).  PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL  REJEITADA.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ/RS, Apelação Cível
Nº  70062194329,  Décima  Terceira  Câmara  Cível,
Tribunal de Ju 23/04/2015). (grifo nosso).

BANCÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.   AÇÃO
REVISIONAL.   EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO.
JULGAMENTO  PELO  ART  285-A  DO  CPC.
NULIDADE.   INOCORRÊNCIA.   PRELIMINAR
REJEITADA.   CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE
JUROS.   LEGALIDADE.   DIVERGÊNCIA  DE
TAXAS  MENSAL E  ANUAL.   PACTUAÇÃO.   MP
1.963-17/2000.   MATÉRIA PACIFICADA PELO E.
STJ.   RECURSO  ESPECIAL REPETITIVO.   ART.
543-C  –  CPC.   DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.  5º  DA MP
2.170-36/2001  PELO  CONSELHO  ESPECIAL.
AUSÊNCIA  DE  VINCULAÇÃO  DOS  ÓRGÃOS
FRACIONÁRIOS.   TABELA  PRICE.
POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO.   SENTENÇA
MANTIDA.
1  –  Revela-se  plenamente  cabível  o  julgamento
liminar  do  Feito,  nos  moldes  do  artigo  285-A  do
Código de Processo Civil,  uma vez preenchidos os
requisitos legais para a reprodução de sentença de
improcedência,  em específico por ser a questão de
fundo  descrita  nos  autos  eminentemente  jurídica,
pois,  cinge-se  à  aferição  da  legalidade  da
capitalização  mensal  dos  juros  remuneratórios  em
contrato  de  empréstimo  bancário,  análise  que
dispensa a produção de provas.
2  –  O  egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em
08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827,
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submetido  ao  rito  do  artigo  543-C,  do  Código  de
Processo Civil (Recursos Repetitivos), pacificando o
entendimento acerca da legalidade da capitalização
de juros em período inferior a um ano, nos termos da
Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada sob
o n.º 2.170-01/2001.
3  –  No  mesmo  julgamento  ficou  definido  que  a
divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma
que  a  previsão  de  taxa  anual  seja  superior  ao
duodécuplo  da  taxa  mensal,  é  suficiente  para
legitimar a cobrança na forma contratada.
4 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial
no  sentido  da  declaração  incidenter  tantum  de
inconstitucionalidade  do  art.  5º  da  MP nº  2.170-
36/2001 não  vincula  o posicionamento  dos  órgãos
fracionários desta Corte de Justiça.
5 – A utilização da tabela price nos contratos em que
é  permitida  a  capitalização  mensal  dos  juros
remuneratórios  não  constitui  prática  vedada  ou
abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-
la  regularmente,  sem  que  necessariamente
configure prática ilícita ou inconstitucional.
Apelação  Cível  desprovida.
(TJDFT/Acórdão  n.920810,  20130610120209APC,
Relator:  ANGELO  CANDUCCI  PASSARELI,
Revisor:  SILVA LEMOS,  5ª  Turma  Cível,  Data  de
Julgamento:  17/02/2016,  Publicado  no  DJE:
25/02/2016. Pág.: 186). (grifo nosso).

Desse  modo,  não  se  vislumbrando  qualquer  ilegalidade  na
utilização da Tabela Price, incabível a reforma do decreto judicial..

Por  tudo  o  que  foi exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo-se na íntegra a sentença vergastada.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  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, 13 de junho de
2016.

     Ricardo Vital de Almeida
    Juiz de Direito Convocado - Relator

Apelação Cível nº 0005669-49.2012.815.0251. 6


