
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO  CÍVEL  N.º  0081602-10.2012.815.2003  —  1ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira.
RELATOR     : Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado em substituição ao Exmo. 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE:   Joacir Ataíde Pereira.
ADVOGADO :Libni Diego Pereira de Sousa, OAB/PB 15.502 e Marcilio Ferreira de 
Morais – OAB/PB 17.359.
APELADO:     BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento.
ADVOGADOS  :  Fernando  Luz  Pereira  (OAB/SP  147.020-A)  e  Vinícius  Araújo 
Cavalcanti Moreira (OAB/PB 14.273).

AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  INEXISTÊNCIA  DE 
CLAÚSULA  EXPRESSA  E  NULIDADE  E  REVISÃO 
CONTRATUAL.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO. 
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE 
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM 
OUTROS  ENCARGOS  NAS  CONTRARRAZÕES. 
INOVAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO  DESTE  PONTO. 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  POSSIBILIDADE. 
PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA TABELA 
PRICE.  SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

-  DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL. HARMONIA  ENTRE  O 
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. 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. 2.  Agravo  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  
357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

Vistos e etc.,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Joacir Ataíde Pereira, 
contra  a  sentença  de  fls.  113/115,  proferida  pela  Juíza  a  quo, nos  autos  da  Ação 
Declaratória C/C Inexistência De Claúsula Expressa E Nulidade E Revisão Contratual, 
que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas  razões  recursais  (fls.  119/141),  o  apelante  requer  a 
reforma da sentença para reconhecer a aplicação ilegal  da capitalização de juros no 
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contrato em apreço, por ausência de pactuação expressa, bem como, ilegalidade no uso 
da Tabela Price, requerendo a restituição em dobro os valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões apresentadas às fls.  146/152, em que o apelado 
aduz ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, além de outros encargos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 158/160, opinou 
pelo não conhecimento parcial das contrarrazões, em razão da violação ao princípio da 
dialeticidade, vez que não cobrança de tal cláusula na inicial. No mérito, opina pelo 
desprovimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. 

Decido.

I)  Da  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade:  alegação  de 
cobrança de comissão de permanência – ausência de referência na inicial.

Nas contrarrazões recursais, a financeira, ora apelada, remete-se 
à possibilidade de cobrança de comissão de permanência com outros encargos, todavia, 
tal matéria não foi alvo da inicial e, consequentemente, de apreciação por ocasião da 
sentença, cuidando-se, portanto, de inovação recursal.

Sendo  assim,  não  se  conhece  das  contrarrazões  neste  ponto, 
senão vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  PARCELA. 
EQUÍVOCO  NO  CÁLCULO  DAS  PRESTAÇÕES.  INEXISTÊNCIA. 
ERRO  NA  SOMA  TOTAL  DO  FINANCIAMENTO. 
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  PREJUDICADO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC. NÃO 
CONHECIMENTO  DO  APELO.  -  É  inviável  acolher  matéria  não 
suscitada  na  inicial  e  nem versada  na  Sentença  atacada,  por  traduzir 
inovação recursal. - "A jurisprudência do STJ é no sentido de se vedar a 
ampliação  do limite  objetivo  da  demanda,  somente  em apelação,  pois 
traduz-se  em  inovação  recursal,  consoante  disposto  no  artigo  264  do 
Código de Processo Civil." 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00215805520138152001, - Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS 
SANTOS , j. em 24-05-2016).

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  ação  de  COBRANÇA. 
PRESTADOR DE SERVIÇO. PLEITO. PERCEPÇÃO DE SALÁRIOS 
RETIDOS.  SENTENÇA DE  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO 
MUNICÍPIO.  Alteração  da  tese  ventilada  à  época  da  contestação. 
Inovação  recursal.  Impossibilidade.  APelo  não  conhecido.  1.  Na 
contestação,  a  Edilidade  sustentou  a  ausência  do  direito  do  autor, 
porquanto os valores requeridos já haviam sido pagos pelo ex-prefeito 
municipal, não sendo possível apresentar a comprovação, tendo em vista 
que tais documentos não foram repassados para a gestão seguinte. 2. Por 
ocasião do apelo, alega que a sentença deve ser revista, tendo em vista 
que o demandante não comprovou a prestação de seus serviços durante o 
período reclamado. 3. Diante da flagrante contradição entre as teses de 
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defesa apresentadas em primeiro e segundo grau de jurisdição, constata-
se a hipótese de inovação recursal, que impede o conhecimento do apelo. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00001421520138150241, - Não possui -, Relator DES. JOSE AURELIO 
DA CRUZ , j. em 16-05-2016) 

Portanto, carece de requisito essencial para sua admissibilidade 
as  contrarrazões  neste  aspecto,  pelo  que  deixo  de  conhecer  quanto  ao  pedido  em 
comento.

II) Do mérito:

Depreende-se dos autos que o promovente, ora apelante, ajuizou 
Ação  de  Revisão  Contratual,  assegurando  ter  firmado  contrato  de  empréstimo 
consignado em 13/04/2011, no valor de R$ 20.598,11 (vinte mil, quinhentos e noventa e 
oito  reais  e  onze centavos) em 72 (setenta  e duas)  parcelas no valor  de R$ 521,75 
(quinhentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos). Afirmou, que o contrato é 
eivado  de  cláusulas  indevidas  e  abusivas  sendo  o  promovente  cobrado  de  forma 
excessiva e ilícita.

Ao  apreciar  o  mérito  da  causa,  o  magistrado  a  quo julgou 
improcedente o pedido inicial  por considerar que houve a pactuação da capitalização 
dos  juros,  uma  vez  que  a  simples  previsão  da  taxa  de  juros  remuneratórios  anual, 
superior a doze vezes a taxa mensal, demonstra, de forma expressa, a capitalização do 
encargo, bem como que a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% a.a. não 
tem o condão, por si só, de ensejar abusividade contratual e que o uso da Tabela Price 
não implica em anatocismo, sobretudo quando não foi reconhecida abusividade na taxa 
de juros cobrada. 

Pois bem.

In  casu,  o  promovente  pleiteou  a  revisão  de  contrato  de 
empréstimo  consignado  pactuado  junto  ao  banco  promovido/apelado,  alegando 
aplicação  ilegal  da  capitalização  de  juros  no  contrato  em  apreço,  por  ausência  de 
pactuação  expressa,  bem  como,  ilegalidade  no  uso  da  Tabela  Price,  requerendo  a 
restituição em dobro os valores indevidamente cobrados.

Sobre a capitalização, é importante registrar que sua ocorrência 
somente era permitida em casos específicos, previstos em lei, (cédulas de crédito rural, 
comercial e industrial), conforme a Súmula n. 93/STJ. Porém, atualmente, com a edição 
da  MP 1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  n.°  2170-36/2001,  é  admitida  nos  contratos 
firmados  após  à  sua  entrada  em  vigor,  desde  que  haja  previsão  contratual.  Nesse 
sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC) 
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. 
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Cuidando-se de ajuste bancário, 
no  qual  há  expressa  previsão  autorizando  a capitalização mensal 
de juros, firmado ainda à égide da MP n. 2.170-36/2001, imperiosa a 
admissão da prática, pois ante a presunção de constitucionalidade dos 
atos normativos, a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça já 
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firmou  posicionamento  pela  possibilidade  da  cobrança 
decapitalização mensal de juros, desde que atendidos os requisitos 
de existência de previsão contratual expressa da capitalização com 
periodicidade  inferior  a  um  ano  e  que  tenha  sido  o  contrato 
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP 2.170-
36/2001,  então  sob  o  nº  1963-17. 2.  Agravo  regimental 
desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 489.971; Proc. 2014/0060744-6; MS;  
Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 22/05/2014 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C ANULATÓRIA 
E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL 
LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. EXTINÇÃO 
DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA. 
AÇÃO  FUNDADA  EM  DIREITO  PESSOAL.  PRAZO 
DECENAL.  INTELECÇÃO  DO  ART.  205,  DO  CC. 
AFASTAMENTO  DA  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  “1. A  prescrição  da 
pretensão  para  revisar  contratos  bancários  e  pleitear  restituição  de 
valores indevidamente pagos segue a norma do artigo 205, do Código 
Civil. Precedentes. ”. Apelação cível. Ação revisional c/c anulatória e 
repetição  de  indébito.  Contrato  de  financiamento  de  veículo. 
Prescrição  afastada.  Causa  madura.  Julgamento  em  segundo  grau. 
Aplicação do art.  515, § 3º do CPC. Juros. Declaração incidental de 
inconstitucionalidade  da  MP  nº  2.170-36/2001.  Presunção  de 
legitimidade  e  constitucionalidade da  MP  nº  2.170-
36/2001. Capitalização de juros. Previsão em Lei e no contrato. Pedido 
exordial julgado improcedente. ¿ a jurisprudência do STJ é pacífica 
quanto à possibilidade decapitalização 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; APL 0000643-22.2013.815.1161; Primeira 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  
Albuquerque; DJPB 16/09/2014; Pág. 8 

Destarte,  não  se  vislumbra  nenhuma  inconstitucionalidade  na 
capitalização de juros.

No entanto, verifica-se do contrato acostado à fl. 74/88 que  há 
diferença das taxas de juros mensal e anual, o que corresponde a uma pactuação de 
capitalização em que a taxa anual de juros é de 23,00% e a taxa mensal é 1,74%. Logo, 
a  diferença  entre  o  duodécuplo  da  taxa  mensal  e  a  taxa  anual  permite  visualizar  a 
pactuação da capitalização.

Tendo em vista  a  divergência  existente  entre  a  taxa  de  juros 
mensal e a taxa de juros anual, resta evidenciada a previsão da capitalização, não se 
vislumbrando qualquer ilegalidade, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO REVISIONAL. HARMONIA ENTRE O 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  E  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  1.  A 
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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. 2. Agravo não provido. (AgRg no 
AREsp  357.980/DF,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013)

APELAÇÃO.  AÇÃO REVISIONAL DE  CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  CÓDIGO  DE 
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  PREVISÃO  CONTRATUAL. 
LEGALIDADE.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES. 
MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO  AO  RECURSO.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
Processo  Nº  00170353920138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES 
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 14-01-2015)

Dessa forma,  tem-se como legal a cobrança da capitalização 
de juros quando esta restar evidentemente demonstrada, como ocorre na hipótese 
em análise.

No que se refere à aplicação da  Tabela Price,  é sabido que se 
trata  de  um  método  utilizado  em  amortização de  empréstimos,  cuja  característica 
principal é a apresentação de prestações iguais, usando o regime de juros compostos 
para cálculo do valor das parcelas. Cumpre destacar, no entanto, que a utilização da 
mencionada Tabela, por si só, não configura ilegalidade, como demonstram os seguintes 
arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. 
PRETENSÃO  DE  APLICAÇÃO  DO  MÉTODO  DE  GAUSS  EM 
DETRIMENTO DA TABELA PRICE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE 
LIMINAR E SEM PROVA DE ABUSIVIDADE. FALTA DE PROVA QUE 
IMPEDE  O  DEPÓSITO  DA  PARCELA  DITA  INCONTROVERSA. 
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A 
mera utilização da tabela price, por si só, não indica abusividade e não pode 
ser considerada ilegal. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis do e. TJES. 2 
-  Há  necessidade  de  prova  de  que  a  Tabela  Price  está  sendo utilizada 
indevidamente (amortização indevida),  não bastando a mera alegação 
da parte e sua pretensão de aplicar o método de Gauss. 3 - A simples 
propositura da ação não afasta a mora do autor (inteligência da Súmula 
nº 380 do c. STJ), não sendo possível, quando ainda não há prova dos 
autos, ainda em sede de liminar, deferir pedido de depósito de menos da 
metade do valor pactuado. 4 - Decisão mantida. 5 - Recurso conhecido e 
desprovido.  (TJES;  AI  0013832-78.2013.8.08.0024;  Primeira  Câmara 
Cível;  Rel.  Des.  William  Couto  Gonçalves;  Julg.  26/11/2013;  DJES 
06/12/2013) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  RECORRIDA.  REVISÃO 
CONTRATUAL.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  TABELA PRICE  E 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. Não há óbice legal  à  utilização da  tabela 
price como sistema de amortização de dívidas. E, mesmo que se entenda 
pela incidência de capitalização mensal de juros pela adoção do sistema 
de amortização da tabela price, irregularidade alguma se verificaria à 
espécie,  pois  o  encargo é  permitido.  Recurso  desprovido.  (TJRS; AC 
506798-90.2012.8.21.7000; Canoas; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. 
Des. Luiz Renato Alves da Silva; Julg. 28/11/2013; DJERS 06/12/2013) 
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56076089 - APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  VEÍCULO.  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  APLICAÇÃO  DO  CDC.  JUROS 
REMUNERATÓRIOS  E  CAPITALIZAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
PREVISÃO.  PARTICULARIDADE  DO  LEASING. 
RESOLUÇÃO  Nº  2.309/96  DO  BANCO  CENTRAL. 
ESPECIFICAÇÕES  MÍNIMAS  ESTIPULADAS.  ART.  7º  DA 
NORMA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DECLARAÇÃO  DE 
ABUSIVIDADE  NAS  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS. TABELA PRICE.  LEGALIDADE. 
INSUFICIÊNCIA  DE  MOTIVOS 
PARA REVISÃO DO CONTRATO.  RECURSO  EM 
CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE 
TRIBUNAL  E  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR.  APLICAÇÃO 
DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO 
AO  APELO. Não  se  vislumbra  a  possibilidade  de  proceder 
à revisão da taxa de juros,  tampouco da sua capitalização,  em sede 
de contrato de arrendamento mercantil (leasing), pois essa modalidade 
de  ajuste  não  se  equipara  aos  contratos  de  financiamento. 
No leasing não  existe  qualquer  empréstimo  de  valores  pela 
arrendadora,  já  que a operação,  a princípio,  se caracteriza por uma 
relação  de locação  que,  ao  final,  pode  se  transmutar  em compra e 
venda1.  A utilização da tabela price como forma de amortização 
não  implica  em  capitalização  de  juros. O  sistema  consiste  no 
método  de  calcular  as  prestações  devidas  em  um  financiamento, 
dividindo-as em duas parcelas: uma de amortização e outra de juros. 
Isto não significa, por si só, que a aplicação de juros sobre juros ou a 
prática  do  anatocismo  seja  uma  decorrência  lógica  da  incidência 
da tabela price.  Nego  seguimento  à  apelação  cível. (TJPB;  APL 
0057948-91.2012.815.2003;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima  Moraes  
Bezerra Cavalcanti; DJPB 25/06/2015; Pág. 4 )

Com efeito, a simples alegação de que não deveria haver o uso 
da Tabela Price, mas sim do método de Gauss, afigura-se insuficiente para fundamentar 
a revisão contratual.

Desta  feita,  não  há  que  se  falar  em  revisão  de  cláusulas 
contratuais na avença de fls. 63/70.

Por fim, ressalto que, não obstante a entrada em vigor do novo 
Código  de  Processo  Civil,  Lei  nº.13.105/2015,  aplicar-se-á,  ao  presente  recurso,  o 
Código de 1973,  Lei  nº.  5.869/73,  tendo em vista  o  seu manejo  ter  se  dado sob a 
vigência desse Codex. 

O art. 14 do CPC de 2015 estabelece que:

“A norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável  imediatamente  aos 
processos  em  curso, respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as 
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” 
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Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a 
comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal referente à aplicação da 
regra do atual Código de Processo Civil, editou enunciados balizando a matéria. 

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2, 
que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões  
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de  
admissibilidade  na forma nele  prevista,  com as  interpretações  dadas,  até  
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não só a decisão recorrida como o recurso contra ela 
interposto se deu em data anterior a 17/03/2016, à hipótese se aplica os requisitos de 
admissibilidade do CPC de 1973.

Sendo  assim,  aplicável  ao  caso  em  tela  em  razão  do  que 
dispõe o art.14 do CPC/2015 e  uma vez  que  o recurso  está  em confronto com a 
juridprudência  dominante  de  Tribunal  Superior,  merece  julgamento  monocrático 
conforme disciplina o art. 557 do CPC/73. 

Por tais  razões,  não conheço, em parte,  das contrarrazões,  no 
tocante à alegação de possibilidade de comissão de permanência com outros encargos, 
e, no mérito, em consonância com o art. 557 do CPC de 1973, NEGO SEGUIMENTO 
À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos. 

                              
Publique-se e Intime-se. 

João Pessoa, 21 de junho de 2016.  

Marcos William de Oliveira 
Juiz convocado/Relator
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