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CONSUMIDOR – Apelação cível – Ação revi-
sional de empréstimo consignado c/c pedi-
do de tutela antecipada - Contrato bancário
-  Improcedência – Irresignação - Tabela pri-
ce – Legalidade –  Capitalização mensal de
juros –  Pressuposto – Pactuação expressa
– Ocorrência – Possibilidade – Regramento
contido  no  Resp  Nº  973.827/RS Jurispru-
dência do STJ –  Desprovimento.

- Não se altera o contrato, se há previsão
de capitalização de juros e se a discussão
de  aplicação  da  Tabela  Price se  limita  a
esse aspecto.

-  É  admissível  a  cobrança  de  juros
capitalizados  quando  expressamente
pactuada  no  contrato,  portanto  mostra-se
legítima a sua aplicação na composição da
dívida cobrada.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento ao recurso
apelatório, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação  revisional de empréstimo
consignado c/c pedido de tutela antecipada proposta por IDA MARIA DOS
SANTOS em face do BANCO RURAL S/A, cuja sentença (fls. 140/142) julgou
improcedentes os pedidos.

A autora,  irresignada, devolve a matéria à
instância superior (fls. 144/153) para persistir na ilegalidade da pactuação da
capitalização de juros atacada,  anatocismo que levou à cobrança de juros
exorbitantes (“Tabela Price”).

Contrarrazões da instituição financeira,  às
fls. 162/182.

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fl. 193).

 É o que importa relatar. 

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se dos intentos recursais.

Insurge-se a recorrente contra  decisão do
juiz  de  primeiro  grau  por  afirmar  ser  inadmissível  a  cobrança  de  juros
capitalizados  no  instrumento  firmado  com a  instituição  financeira,  todavia,
razão não assiste a autora/apelante.

É que a jurisprudência pacífica do Colendo
Superior  Tribunal  de  Justiça  orientou-se  no  sentido  de  considerar  legal  a
capitalização, desde que 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 - e desde que haja expressa
previsão contratual.

No  caso  vertente  vê-se  no  contrato  em
debate  que  houve  clara  e  expressa  pactuação  da  capitalização  de  juros,
sendo,  portanto,  legal  e  permitida  a  sua  cobrança,  inserida  nos  quadros
descritos do aludido instrumento constante à fl. 57, não subsistindo qualquer
razão para questionar referidos valores.
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Neste  contexto,  corroborando  os

fundamentos já expostos, importante a transcrição do Resp nº 973.827/RS do
Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  submetido  ao  Rito  dos  Recursos
Repetitivos (art. 543-C, do CPC):

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
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. (STJ  Resp 973.827
-  RS  (2007/0179072-3),  Relator:  Ministro  MARIA
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ISABEL GALLOTTI,  Data de Julgamento:  08/08/2012,
S2 - SEGUNDA SEÇÃO)(Destaquei)

Nos  termos  do  recurso  especial  acima
transcrito,  sendo a taxa anual  superior a doze vezes a taxa mensal,  resta
demonstrada a legalidade do custo efetivo anual  cobrado. Aplicando-se ao
caso em apreço,  veja-se:  a  taxa  efetiva  mensal  é  de  2,93% (dois  vírgula
noventa e três  por  cento),  o  duodécuplo dessa taxa equivaleria  a  35,16%
(trinta  e  cinco  vírgula  dezesseis  por  cento),  todavia,  a  taxa  efetiva  anual
contratada corresponde a 41,42% quarenta e um vírgula quarenta e dois por
cento), sendo superior a doze vezes a taxa mensal.

Com  efeito,  estando  pactuada
expressamente no contrato, conforme se vê claramente à fl. 57, a cobrança
de juros capitalizados mensais caracteriza-se como devida, não subsistindo
argumentos para o pleito de devolução de valores, seja na forma simples ou
em dobro.

Sobre  a  temática  da  utilização  da  Tabela
Price nos contratos  com previsão expressa de juros capitalizados,  não há
prática  abusiva  nem  ofensa  legal,  mas  apenas  a  execução  do  que  foi
celebrado no contrato entre as partes.

Nesse sentir:

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE
JUROS. PREVISÃO  EXPRESSA.  LEGALIDADE.
TABELA  PRICE.  ABUSIVIDADE.  NÃO
DEMONSTRADA.  A utilização  da  tabela  Price  para
amortização  do  saldo  devedor,  que  ao  menos  foi
demonstrada no caso concreto,  não é prática ilegal e, a
princípio,  não  acarreta  capitalização  de  juros  sobre
juros vencidos e não pagos.    (TJMG - Apelação Cível
 1.0687.12.004623-4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Leite
Praça  ,  17ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
07/11/2013, publicação da súmula em 19/11/2013)

E:

REVISÃO  DE  CONTRATO  -  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - CDC - JUROS - CAPITALIZAÇÃO -
TABELA PRICE.  Não  se  altera  o  contrato,  se  há
previsão de capitalização de juros, e se a discussão de
aplicação  da  Tabela  Price se  limita  a  esse  aspecto.
(TJMG  -  Apelação  Cível   1.0687.13.000071-8/001,
Relator(a):  Des.(a)  Evangelina  Castilho  Duarte  ,  14ª
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CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  11/11/2013,
publicação da súmula em 20/11/2013)

Por fim:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO  DO  SALDO  DEVEDOR.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  TABELA  PRICE.
LEGALIDADE.  ANATOCISMO. A  utilização  do
Sistema  Francês  de  Amortização,  Tabela  Price, para  o
cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não
enseja,  por  si  só,  a  incidência  de  juros  sobre  juros.
Agravo regimental desprovido.
 (STJ  -  AgRg  no  AREsp  262.390/RS,  Rel.  Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013)

Com efeito,  resta  demonstrada  pactuação
expressa da cobrança de juros capitalizados, portanto, legítima, assim como,
a utilização da tabela “price” nessa modalidade de operação financeira.

Diante  do  exposto,  NEGO PROVIMENTO
AO  APELO,  mantendo  a  decisão  fustigada  em  todos  os  seus  termos  e
fundamentos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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