
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0003455-96.2014.815.2003.
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Cléber Costa e Silva.
ADVOGADA: Luciana Ribeiro Fernandes (OAB/PB 14.574).
APELADO: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
ADVOGADO: Elisia Helena de Melo Martini (OAB/PB 1.853-A).

EMENTA:  AÇÃO  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE  ABUSIVIDADE
DA  COBRANÇA  DE  ENCARGOS.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL  ARGUIDA  EM
CONTRARRAZÕES.  DELIMITAÇÃO  DO  PEDIDO  E  DA  RESPECTIVA
CAUSA  DE  PEDIR.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
TAXA  ANUAL  SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL.
ADMISSIBILIDADE. MÉTODO PRICE. PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS.
PACTUAÇÃO.  COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE REVISÃO. IOF. POSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.  Não  é  inepta  a Petição  Inicial  que  delimita  e  fundamenta  os  pedidos  e  as
respectivas causas de pedir.

2.  Admite-se  a  capitalização  mensal  de  juros  nos  contratos  firmados  após
31/3/2000,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  n.º  1.963-17,  desde  que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

3.  É  lícita  a  utilização  do  Método  Price  de  amortização,  por  meio  da  qual  as
prestações mensais remanescem iguais e constantes ao longo de toda a contratação.

4.  É impossível a revisão da cumulação da comissão de permanência com outros
encargos  quando,  no  contrato  celebrado  entre  as  partes,  não  há  dispositivo  que
estabeleça a sua cobrança.

5.  “Podem  as  partes  convencionar  o  pagamento  do  Imposto  sobre  Operações
Financeiras  e  de  Crédito  (IOF)  por  meio  de  financiamento  acessório  ao  mútuo
principal,  sujeitando-o  aos  mesmos  encargos  contratuais.”  (AgRg  no  REsp
1532484/PR,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 11/09/2015)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação
Cível n.º 0003455-96.2014.815.2003, em que figuram como Apelante Cléber Costa
e Silva e como Apelada a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em rejeitar a preliminar de inépcia da Inicial
arguida nas Contrarrazões e conhecer da Apelação, negando-lhe provimento.



VOTO.

Cléber Costa e Silva interpôs  Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira, f. 100/104, nos autos da Ação Revisional
c/c  Repetição  de  Indébito  e  Indenização por  Danos  Morais  por  ele  ajuizada  em
desfavor  da  Aymoré  Crédito,  Financiamento  e  Investimento  S/A,  que  julgou
improcedentes  os  pedidos,  ressaltando  a  possibilidade  de  cobrança  dos  juros
remuneratórios  acima  de  12%  ao  ano,  a  previsão  da  capitalização  de  juros
remuneratórios, dos juros moratórios e da multa moratória no negócio jurídico sob
discussão,  a  legalidade  da  Tabela  Price  como  método  de  amortização,  a
possibilidade da inclusão  do valor  do IOF no financiamento  e  a  inexistência  de
danos  morais,  condenando-o,  ainda,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva
da condição suspensiva de exigibilidade, por ser ele beneficiário da gratuidade da
justiça.

Em suas Razões, f. 112/131, alegou a inconstitucionalidade da capitalização
de juros, a ilegalidade da utilização Método Price, a vedação da cobrança cumulada
da comissão de permanência com juros e correção monetária, a ilicitude da inclusão
do IOF no financiamento, a restituição em dobro do que foi cobrado em excesso e a
configuração da lesão extrapatrimonial, requerendo o provimento do Apelo para que
sejam julgados procedentes os pedidos.

Intimado,  o  Recorrido  apresentou  Contrarrazões,  f.  134/161,  arguindo
preliminarmente a inépcia da Inicial, ao argumento de que não foram especificadas
as  cláusulas  controvertidas,  e  sustentando,  no  mérito,  a  licitude  dos  encargos
cobrados e a impossibilidade da devolução em dobro do que foi adimplido.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A Petição  Inicial  não  está  eivada  de  qualquer  vício,  estando  claramente
delimitados e fundamentados os pedidos revisionais e as respectivas causas de pedir,
pelo que rejeito a preliminar de inépcia da Exordial arguida nas Contrarrazões.

Passo ao mérito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000,
reeditada sob o n.º 2.170-36/2001, é lícita a capitalização de juros, devendo esta ser
considerada expressamente prevista quando a taxa anual for superior ao duodécuplo
da mensal1.

1 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  EXPRESSAMENTE  PACTUADA.  POSSIBILIDADE.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.  DESCABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do
STJ,  em sede  de  recurso  representativo  da  controvérsia,  firmou  o  entendimento  de  que:  a)   "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";  e  b)  "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



O contrato de financiamento de veículo objeto da lide, elaborado em 18 de
abril de 2012, f. 31/34, previu juros de 19,28% ao ano e de 1,48% ao mês, pelo que,
multiplicando a taxa mensal por doze, chega-se a 17,76%, inferior à taxa anual, o
que torna evidente a pactuação da capitalização de juros.

A Tabela Price, enquanto método de amortização, é utilizada com o fim de
garantir  que  as  prestações  mensais  remanesçam  constantes  ao  longo  de  toda  a
contratação, sendo lícita sua aplicação desde que expressamente disposta na avença2.

As parcelas fixadas no contrato são iguais e sucessivas, impondo a conclusão
de que o Apelante possuía ciência plena da aplicação do Método Price, razão pela
qual não há ilegalidade que justifique a sua nulidade.

Com relação à cumulação da comissão de permanência com outros encargos,
o instrumento contratual  não estabelece a  sua cobrança,  motivo pelo qual  não é
passível de revisão.

No  tocante  ao  IOF,  o  Tribunal  da  Cidadania  entende  que  é  lícito  aos
contratantes convencionarem o seu pagamento por meio de financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais3,  devendo, por

anual  contratada"  (REsp  973.827/RS,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. A verificação da proporção em
que as partes sucumbiram na demanda está obstada no âmbito do especial por envolver o reexame do
conjunto fático-probatório da demanda, o que atrai a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 880.218/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

2 PROCESSO  CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  -  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  -  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE
DEMANDADA - CAPITALIZAÇÃO - taxa anual de JUROS superior ao duodécuplo da mensal -
pactuação  expressa  -  cobrança  LEGAL  -  UTILIZAÇÃO  DA  TABELA  PRICE  PARA
AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO EM PARCELAS SUCESSIVAS IGUAIS - DECISÃO "ULTRA
PETITA" - NULIDADE PARCIAL - DECOTAÇÃO DO EXCESSO - APLICAÇÃO DO ART. 932,
V,  "B",  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -  PROVIMENTO  DO  APELO.  -  Em
ressonância ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento do REsp
973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a capitalização mensal de juros não é mais, a priori,
prática ilegal, sendo permitida caso o contrato revisando tenha sido firmado após 31 de março de
2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória
2.170-36/01, e ainda haja no contrato previsão expressa de taxa de juros anual superior a 12 vezes a
taxa de juros mensal.  No caso dos autos,  expressa no contrato a incidência e a periodicidade da
capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua incidência, sendo admitida a
utilização da tabela price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais. […].
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00868011920128152001, - Não possui -, Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 21-03-2016)

3 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. NECESSIDADE
DE  PACTUAÇÃO.  DATA  DO  CONTRATO.  FALTA  DE  EXPLICITAÇÃO.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  A
Segunda Seção, ao conhecer e dar parcial provimento ao REsp nº 1.251.331/RS, fixou as seguintes premissas
para efeitos do art. 543-C do CPC: (i) Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto; (ii) Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida  pela  autoridade  monetária.  Desde  então,  não  mais  tem respaldo  legal  a  contratação  da  Tarifa  de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição  financeira,  e  (iii)  Podem  as  partes  convencionar  o  pagamento  do  Imposto  sobre  Operações
Financeiras  e  de  Crédito  (IOF)  por  meio  de  financiamento  acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos
mesmos encargos contratuais.  2. Hipótese em que o acórdão deixou de explicitar a data do contrato, o que
inviabiliza  sua reforma pela  via  do recurso especial  (Súmula nº  7/STJ).  3.  Agravo regimental  não provido.



essa razão, ser considerada devida a sua cobrança.

Inexistindo,  portanto,  ilicitude  nas  cláusulas  impugnadas  pelo  Recorrente,
restam prejudicados os pedidos de repetição em dobro do indébito e de indenização
por danos morais.

Posto  isso,  rejeitada  a  preliminar  de  inépcia  da  Inicial  suscitada  em
Contrarrazões, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à
sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

(AgRg  no  REsp  1532484/PR,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 08/09/2015, DJe 11/09/2015)


