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APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA  –  IRRESIGNAÇÃO  DA
PROMOVENTE  -  PRELIMINAR  DE  SENTENÇA  CITRA
PETITA –  APRECIAÇÃO  DA  MATÉRIA  PELO
MAGISTRADO – REJEIÇÃO.

A  apresentação  de  forma  concisa,  porém  expressa,  das
razões  de  convencimento  do  magistrado  sobre  a  matéria
exposta  na  inicial  obedece  ao  princípio  da  congruência,
estampado no art. 492 do CPC/15.

MÉRITO -   APLICAÇÃO  DO  CDC  – TABELA  PRICE –
MÉTODO  DE  AMORTIZAÇÃO  COM  INCIDÊNCIA  DE
PARCELAS  UNIFORMES  –  AUSÊNCIA  DE
AMORTIZAÇÃO  NEGATIVA  - LEGALIDADE  –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –  DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

No que tange à tabela Price, 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 de sua incidência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível (fls.  245/256) interposta por  Maria
das Graças Carneiro Guedes em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara  da  Comarca  de  Cabedelo  que,  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de
Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito proposta em face do Banco
Itaucard S.A., julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Condenou a promovente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, fazendo
a ressalva do art. 98, §3º do CPC/15, por ser a parte beneficiária da gratuidade
judiciária.

Nas razões do presente apelo (fls.  245/256),  o apelante alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença por entendê-la como citra petita, sob o
fundamento de que não teria apreciado o pedido de afastamento da Tabela
Price. Em seguida, requer a aplicação do art. 1.013,  §3º, II, do CPC/15, para
que esta Egrégia Corte aprecie o pedido e reforme a decisão para afastar a
aplicação da Tabela Price ao contrato e substituí-la pelo Método Gauss.

 
Devidamente  intimada,  a  parte  adversa  não  apresentou

contrarrazões ao recurso, conforme certidão exarada à fl. 259.

Parecer  do  Ministério  Público  opinando  pelo  desprovimento  do
recurso, fls.267/272.

VOTO

PRELIMINARMENTE

O apelado requer a nulidade da sentença por entendê-la como
citra petita, uma vez que não teria apreciado o pedido de substituição da tabela
price pelo método gauss.

De  plano,  destaco  que  não  merece  acolhimento  a  súplica
recursal.

Conforme  bem  delineado  pelo  Parquet  em  seu  Parecer,  a
sentença apreciou de forma sucinta, porém suficiente, sobre a legalidade na
utilização da Tabela Price no contrato objeto da lide, analisando os pedidos em
estrita consonância com a exordial.

Ademais,  é  certo  que  o  julgador,  conforme  as  previsões
constitucionais  (art.  93,  IX)  e  legais  (art.  458,  II,  do  CPC/1973),  deve
fundamentar suas decisões. Contudo, fundamentar não significa rebater, um a
um,  todos  os  argumentos  levantados  pela  parte.  Fundamentar  consiste  em
expor, de forma clara e circunstanciada, os motivos que levaram à decisão,
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cercando-a de argumentos técnico-jurídicos fortes o suficiente para infirmar os
demais  argumentos  deduzidos  no  processo  pelas  partes.  Veja-se  a
interpretação dada pelo STF ao art. 93, IX, da CF/88:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso  extraordinário  (CPC,  art.  544,  §§  3°  e  4°).  2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos  da  decisão.  4.  Questão  de  ordem  acolhida
para  reconhecer  a  repercussão  geral,  reafirmar  a
jurisprudência do Tribunal,  negar provimento ao recurso e
autorizar  a  adoção  dos  procedimentos  relacionados  à
repercussão geral.1

A  meu  ver,  o  decisum hostilizado  se  encontra  regularmente
fundamentado, posto que apresentou, de forma concisa, porém expressa, as
razões de convencimento do magistrado em entender como legal a aplicação
da Tabela Price, sem dar margem a interpretações contraditórias.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO

De plano, ressalto que a relação jurídica aqui travada se amolda
às  normas  consumeristas.  Com efeito,  estas  são  o  instrumento  legal  mais
eficiente para a proteção do cidadão contra os abusos do poder econômico.
Hodiernamente, servem como base de orientação para a ação de vários órgãos
e entidades os quais atuam na área.

A legislação de regência2 admite a revisão de contratos, desde
que, na hipótese, se possa perceber a imposição de excessiva onerosidade em
desfavor do contratante menos favorecido, através da inclusão de cláusulas
que  encerrem  manifesta  abusividade  e  contrariedade  aos  ditames  de  lei.
Cumpre referir,  porém,  o  enunciado nº  381,  do  Tribunal  da  Cidadania,  que
assim dispõe: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer,  de
ofício, da abusividade das cláusulas.”

Quanto  à  discussão  sobre  a  utilização  da  Tabela  Price,
esclareço que 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

1 STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010.
2 Art.  6º  São  direitos  básicos  do  consumidor:  V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente
onerosas;
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ou  a  prática  do  anatocismo  seja  uma  decorrência  lógica  da  incidência  da
Tabela Price.

A metodologia foi desenvolvida a fim de o contratante ter ciência,
desde o início da contratação, de um valor fixo para todas as prestações do
contrato, não sendo surpreendido com critérios diversos de amortização. Há
uma distribuição dos juros no decorrer do contrato permitindo que todas as
parcelas a serem pagas tenham o igual valor. Isso, isoladamente, não indica a
prática de anatocismo.

A propósito:

[...]  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 juros3.

Demais  disso,  in  casu,  conforme  planilha  apresentada  pelo
autor/apelante não  restou  a  amortização  negativa,  “fenômeno  que  surge
quando o valor da prestação não é suficiente para cobrir, sequer, os juros do
período, tornando a dívida impagável diante da incidência de novos juros sobre
o saldo devedor e os juros não quitados no mês anterior”4. Ou seja, apesar do
pagamento da prestação mensal do contrato, o seu saldo devedor acaba por
aumentar no mês seguinte.

Veja-se:

[…]  1.  Se a prestação paga pelo mutuário é  inferior  à
parcela de juros que incide no período, surge o que se
convencionou  chamar  amortização  negativa,  sendo
legítimo o cômputo da diferença em conta separada, na
qual  deve  incidir  apenas  correção  monetária,  como
forma de se evitar o anatocismo.[...] 3. Recurso especial
parcialmente provido5.

A jurisprudência,  inclusive,  manifestou acerca da legalidade da
adoção do Sistema Francês – Tabela Price - de amortização de dívidas, não
representando prática ilegal ou abusiva em detrimento do consumidor:

APELAÇÃO. REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  […]   UTILIZAÇÃO  DA
TABELA  PRICE. NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DE
ANATOCISMO.  ADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO
STJ.  IOF.  FINANCIAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE
CONTRATAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  TARIFA  DE

3STJ, AgRg no AREsp 533.528/RS, Rel. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015

4STJ,  REsp  1069774/SC,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  23/04/2009,  DJe
13/05/2009

5STJ,  REsp  1069774/SC,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  23/04/2009,  DJe
13/05/2009
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CADASTRO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO
CMN  Nº  3.919/2010.  DESPROVIMENTO.  […]  3.  “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 j, AResp 485195/rs, Rel.
Min.  Antonio  Carlos  Ferreira,  publicado  no  dje  de
04/04/2014). […] 6

Enfim, não houve de amortização negativa, pois o montante dos
juros não superou o valor das prestações – fixas na Tabela Price -, tampouco o
saldo  devedor  aumentou  no  mês  seguinte,  conforme  se  vê  na  planilha
apresentada pelo autor/apelante às fls. 36/38.  Dessa forma, sendo legítima a
previsão da Tabela Price no contrato firmado entre as partes, deve ser mantido
o entendimento exarado na sentença.

Por tais considerações,  rejeito a preliminar de sentença  citra
petita e  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  inalteradas  as
disposições da sentença, em harmonia com o Parecer Ministerial.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/05

6TJPB; APL 0002384-03.2012.815.0751; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira; DJPB 16/03/2015; Pág. 18
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