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EMENTA:  REVISIONAL. CONTRATO  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA DE
VEÍCULO. NÃO ABUSIVIDADE DA FIXAÇÃO DE JUROS EM PERCENTUAL
SUPERIOR A 12% AO ANO. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL NOS
CONTRATOS  BANCÁRIOS  CELEBRADOS  APÓS  A VIGÊNCIA DA MP N.
1.963-17/2000 (N. 2.170/36).  AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DA
COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA TARIFA
DE ABERTURA DE CRÉDITO SE FIXADA EM NO MÁXIMO 10% DO VALOR
FINANCIADO.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
INÉPCIA  DA  INICIAL.  PEDIDO  CLARAMENTE  ESPECIFICADO.
INOCORRÊNCIA  DE  QUAISQUER  DAS  HIPÓTESES  DO  ART.  295,  I  E
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC/1973.  AÇÃO  AJUIZADA  ANTES  DA
INCLUSÃO NO CPC REVOGADO DO ART. 285-B PELA LEI N.  12.810/2012.
EXIGÊNCIA INAPLICÁVEL À EXORDIAL.  REJEIÇÃO. SENTENÇA CITRA
PETITA. ANULAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO
NO  ART.  1.013,  §  3º,  II,  DO  CPC/2015.  MÉRITO.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  TAXA  ANUAL  DE  JUROS  SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA
MENSAL.  VALIDADE.  POSSIBILIDADE  JURÍDICA  DE  UTILIZAÇÃO  DA
TABELA PRICE.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DE  ANATOCISMO.  LICITUDE
DO  ESTABELECIMENTO DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A
12% AO ANO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESDE QUE NÃO ABUSIVOS.
PRECEDENTES  DO  STJ.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  QUE  AS  TARIFAS
ALEGADAMENTE  NULAS  FORAM  PREVISTAS  NO  INSTRUMENTO
CONTRATUAL  OU  EFETIVAMENTE  COBRADAS  DO  CONSUMIDOR
AUTOR.  ILEGALIDADE  DA  CUMULAÇÃO  DA  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA COM  ENCARGOS  MORATÓRIOS  E  REMUNERATÓRIOS
PREVISTOS NO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DA
APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO.

1.  Não  é  inepta  a  petição  inicial  de  ação  de  revisão  de  contrato  que  indica,
especificamente, com o devido fundamento jurídico, as cláusulas cuja anulação se
pretende. Inteligência do art. 295, I e parágrafo único, do CPC/1973, correspondente
ao art. 330, I e § 1º, do Código de Processo Civil em vigor.

2. O art. 285-B do CPC/1973 foi nele incluído pela Lei n. 12.810/2012, que entrou
em vigor em 16 de maio de 2013, não se tratando de requisito de admissibilidade das
petições iniciais de ações ajuizadas anteriormente a essa data.



3. Nos termos da Súmula n.  539 do Superior  Tribunal  de Justiça,  é  permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP  n.  1.963-17/2000,  reeditada  como  MP  n.  2.170-36/2001),  desde  que
expressamente pactuada,  sendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada, segundo a Súmula n. 541, também daquela Corte.

4. “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, AREsp 485195/RS,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publicado no DJe de 04/04/2014).

5. As instituições financeiras não se limitam à taxa de juros de 12% a.a., na linha do
disposto na Súmula n. 382 do STJ, de modo que a mera estipulação acima desse
percentual não significa, por si só, vantagem abusiva em detrimento do consumidor,
sendo imperiosa a prova da cobrança de juros acima da média praticada no mercado.

6. É ônus do autor da ação de revisão de contrato provar que as tarifas cuja cobrança
alega serem indevidas estão previstas no instrumento materializador do negócio ou
lhe foram efetivamente cobradas. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo
Civil de 2015.

7. “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios  e  moratórios  previstos no contrato – exclui  a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual” (Súmula n.
472 do Superior Tribunal de Justiça).

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO CÍVEL Nº  0002254-56.2012.815.0381,  em quefiguram  como partes  Carlos
Antônio da Silva e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação para, rejeitada a
preliminar, dar-lhe provimento.

VOTO.

Carlos Antônio da Silva interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itabaiana, nos autos da Ação de Revisão de
Contrato c/c Repetição do Indébito por ele ajuizada em face de  Aymoré Crédito,
Financiamento  e  Investimento  S/A.,  f.  165/173,  que  rejeitou  a  preliminar  de
inépcia da Petição Inicial e julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que
não é ilegal a fixação de juros em índice superior a 12% ao ano, de que é admitida a
capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a vigência da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o n. 2.170/36, de
que, embora não seja possível a cumulação da comissão de permanência com outros
encargos, não houve a previsão, no contrato de alienação fiduciária em apreciação,
dessa cobrança, e de que a tarifa de abertura de crédito é lícita se prevista no valor



máximo de 10% da quantia financiada, limite observado no caso.

Em suas Razões, f. 221/231, sustentou a ilegalidade da utilização de juros
compostos e da capitalização composta em contratos bancários e arrazoou a respeito
da repetição de indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor, requerendo a
reforma da Sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a declaração
da ilegalidade das tarifas  indevidamente inseridas  no contrato,  da cumulação da
comissão de permanência com multa e juros de mora, da capitalização composta e
dos  juros  aplicados  no  contrato  que  ultrapassem a  taxa  de  juros  praticadas  no
mercado, além da restituição em dobro dos valores pagos.

Contrarrazoando, f. 239/268, a Apelada reiterou a preliminar de inépcia da
Exordial, alegando a não observância do art. 285-B do CPC/1973, vigente à época
da  propositura  da  ação,  e  defendeu  a  legalidade  da  capitalização  de  juros  e  a
inexistência de limite, previsto em lei, referente às taxas de juros, e argumentou que
todas as tarifas previstas no contrato estão de acordo com a legislação, devendo ser
consideradas válidas também em razão do princípio do pacta sunt servanda.

Requereu o desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil de 2015.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 219/221, e dispensado do recolhimento prévio
do preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, f. 42, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Apelante,  na  Petição  Inicial,  pediu,  especificamente,  a  decretação da
nulidade de cláusulas específicas do contrato de alienação fiduciária que celebrara
com a Instituição Financeira  Apelada,  notadamente das que preveem, de acordo
com  sua  narrativa,  juros  moratórios  de  1%  ao  mês  cumulados  com  juros
remuneratórios de 2,07%, além de multa moratória de 2% sobre o débito em atraso,
e tarifas de emissão de carnê, de abertura de crédito, de registro de contrato, de
renovação  de  cadastro,  de  inserção  de  gravame,  de  serviços  de  terceiros,  de



promotora  de  vendas,  de  cadastro,  do  serviço  prestado  pelo  correspondente  da
financeira e de contratação de serviços profissionais de advogado.

Estando claramente descrito o pedido, não restam configuradas quaisquer
das hipóteses de inépcia da exordial, descritas, à época do ajuizamento da Ação, no
art.  295,  parágrafo  único,  do  CPC/19731,  correspondente  ao  art.  330,  §  1º,  do
Código de Processo Civil em vigor2.

Por outro lado, o art. 285-B do CPC/19733, segundo o qual, nos litígios que
tivessem  por  objeto  obrigações  decorrentes  de  empréstimo,  financiamento  ou
arrendamento mercantil,  o autor deveria discriminar na petição inicial,  dentre as
obrigações contratuais,  aquelas que pretendia controverter,  quantificando o valor
incontroverso, foi inserido no Código revogado pela Lei 12.810/2012, que entrou
em vigor em 16 de maio de 2013, posteriormente à propositura desta demanda,
razão pela qual não se tratava de exigência aplicável ao caso.

Por esses fundamentos, rejeito a preliminar de inépcia da Exordial.

O Apelante, na Inicial, como visto, pediu a nulidade de diversas cláusulas e
não  apenas  daquelas  referentes  aos  juros  e  à  capitalização,  à  comissão  de
permanência e à tarifa de abertura de crédito, únicas apreciadas na Sentença, o que
indica que houve julgamento citra petita.

Embora tal defeito imponha a anulação do Julgado, o art. 1.013, § 3º, II, do
Código de Processo Civil de 2015, estabelece que, estando o processo em condições
de  imediato  julgamento,  deve  o  tribunal  decidir  desde  logo  o  mérito  quando
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir.

Assim sendo, passo ao mérito.

Extrai-se do instrumento de contrato colacionado pelo Apelante, constante

1 Art. 295. A petição inicial será indeferida: I – quando for inepta; […] Parágrafo único. Considera-se
inepta a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; II – da narração dos fatos não
decorrer logicamente a conclusão; III – o pedido for juridicamente impossível; IV – contiver pedidos
incompatíveis entre si.

2 Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a
petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; II – o pedido for indeterminado,
ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III – da narração dos fatos não
decorrer logicamente a conclusão; IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.

3 Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento
ou  arrendamento  mercantil,  o  autor  deverá  discriminar  na  petição  inicial,  dentre  as  obrigações
contratuais,  aquelas que pretende controverter,  quantificando o valor incontroverso. § 1º O valor
incontroverso  deverá  continuar  sendo  pago  no  tempo  e  modo  contratados.  §  2º  O  devedor  ou
arrendatário não se exime da obrigação de pagamento dos tributos, multas e taxas incidentes sobre os
bens vinculados e de outros encargos previstos em contrato, exceto se a obrigação de pagar não for
de sua responsabilidade,  conforme contrato,  ou for  objeto de suspensão em medida liminar,  em
medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela.



às f. 24/28, que, apesar de haver referência, dentre as cláusulas do negócio jurídico,
ao pagamento de tarifas por emissão de carnê, registro de contrato, confecção de
cadastro, inserção de gravame ou serviços prestados por terceiros vários, o preço
referente  a  esses  pagamentos  foi  indicado,  em  tabela  incluída  no  mesmo
instrumento  contratual,  às  f.  24-v,  no  valor  zero,  o  que  indica  que  não  houve,
efetivamente, a cobrança dessas tarifas.

O contrato,  por  outro lado,  não prevê,  em quaisquer  de suas  cláusulas,
tarifas de abertura de crédito, de renovação de cadastro, de promotora de vendas ou
de contratação de serviços profissionais de advogado.

Embora  a  validade  de  algumas  dessas  cláusulas  esteja  pendente  de
apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos afetados para julgamento
na sistemática dos recursos repetitivos, com determinação, inclusive, de suspensão
de  todos  os  processos  semelhantes  em âmbito  nacional,  a  improcedência  dessa
parcela do pedido, no caso, dá-se por questão meramente fática: a inocorrência de
previsão no contrato ou de cobrança das tarifas questionadas.

No que se refere à alegada ilegalidade da capitalização composta dos juros
remuneratórios,  com  aplicação  da  Tabela  Price,  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.  2.170-36/20014,  é
lícita a capitalização de juros nas operações realizadas pelas instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, o que implica em exceção à regra estabelecida pela
Súmula n. 121, do STF5, devendo ser considerada expressamente pactuada quando a
taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal6.

É o que dispõe a Súmula n. 539, segundo a qual é permitida a capitalização
de  juros  com  periodicidade  inferior  à  anual  em  contratos  celebrados  com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada, sendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal  suficiente  para permitir  a  cobrança  da taxa efetiva anual
contratada, segundo a Súmula n. 541.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem admitido a
utilização da Tabela Price nos contratos bancários7, por não caracterizar anatocismo,

4 MP nº 2.170-36 - […] Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano […].

5 Súmula 121, STF – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

6 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JU-
ROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DAS MENSAIS. POSSIBILIDADE DA
COBRANÇA.  1.  Nos  contratos  bancários  firmados  posteriormente  à  entrada  em vigor  da  MP n.  1.963-
17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
prevista no ajuste. 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  (Recurso  Especial  repetitivo  n.
973.827/RS) (STJ, AgRg no AREsp 316735/SC, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado
em 18/03/2014, publicado no DJe de 25/03/2014).

7 “Na Tabela Price, o valor de cada prestação é formado por duas parcelas: uma delas é a devolução do principal
ou parte dele, denominada amortização, e a outra parcela são os juros que representam o custo do empréstimo,
ou seja, a remuneração do capital emprestado. Portanto, a Tabela  Price nada mais e do que uma tábua de
fatores por meio dos quais se pode calcular, mediante simples operações matemáticas de multiplicação, o valor
de cada prestação, assim como a importância de cada parcela de juros, amortização e o saldo devedor,  a
qualquer momento, durante a evolução dos pagamentos a serem efetuados. Tal sistema fornece, desse modo,



uma vez  que  não  se  trata  de  juros  compostos,  mas  tão  somente  de  critério  de
composição das parcelas contratuais.

O  instrumento  contratual  em análise,  firmado  em  6  de  julho  de  2011,
segundo a própria Inicial, isto é, posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-
17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, previu uma taxa de juros de 27,93% a.a.
e de 2,07% a.m., pelo que, multiplicando-se a taxa mensal por doze, chega-se ao
percentual de 24,84%, inferior à taxa anual, o que torna evidente a pactuação da
capitalização de juros, nos termos do entendimento acima invocado.

Ademais, as instituições financeiras não se limitam à taxa de juros de 12%
a.a.,  na  linha  do  disposto  na  Súmula  n.  382  do  STJ8,  de  modo  que  a  mera
estipulação acima desse percentual não significa, por si só, vantagem abusiva em
detrimento do consumidor, sendo imperiosa a prova da cobrança de juros acima da
média praticada no mercado, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

A  comissão  de  permanência,  por  fim,  entendida  como  os  juros
remuneratórios à taxa média de mercado9, ainda que o instrumento contratual não
faça expressa referência à sua nomenclatura usual, consoante o firme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, não pode ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade, e não deve ser cumulada com outros encargos moratórios,
tais como os juros de mora e a multa contratual.

Nesse  sentido,  a  Súmula  n.  472  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:  “A
cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

O instrumento contratual em análise previu, para o caso de inadimplência,
a incidência de juros remuneratórios por dia de atraso, calculados de acordo com a
taxa de juros para inadimplemento vigente na data do pagamento, praticada pela
Financeira,  e  multa  moratória  de  2%,  item 7,  f.  27/28,  em dissonância  com o
entendimento jurisprudencial acima explanado, pelo que a cobrança da comissão de
permanência  deve  ser  considerada  ilegal,  impondo-se  a  devolução  dos  valores
eventualmente pagos a esse título na forma simples, ante a ausência de má-fé.

uma fórmula em que é possível definir o percentual de juros que se deseja pactuar, efetuando pagamentos
mensais,  de  modo  que  não  se  verifica  qualquer  discrepância  entre  os  encargos  contratados  e  o  valor
efetivamente  cobrado. Assim,  a  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  tem se  posicionado  no  sentido  da
admissibilidade da utilização da Tabela Price” (STJ, Agravo em Recurso Especial 169.158/DF, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, publicado DJe 10/05/2013).

8 Súmula 382 – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.

9 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.
REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  SÚMULA  N.  182/STJ.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  CUMULAÇÃO  COM  DEMAIS  ENCARGOS  DE  MORA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. […] 3. Com o vencimento do mútuo bancário, o
devedor  responderá  exclusivamente  pela comissão  de permanência  (assim entendida  como juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade, acrescidos de juros de mora e de multa contratual) sem cumulação com
correção monetária  (Recursos Especiais  repetitivos n.  1.063.343/RS e 1.058.114/RS).  Súmula n.
472/STJ.  4.  Agravo  regimental  parcialmente  conhecido  e  desprovido  (STJ,  AgRg  no  AREsp
345.540/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 08/04/2014, DJe
15/04/2014).



Posto isso,  conhecida  a Apelação, dou-lhe provimento para anular a
Sentença e, com espeque no art. 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil em
vigor,  julgo parcialmente  procedente  o  pedido para decretar a  nulidade  da
cláusula 7,  b, do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, f.
23/28, condenando o Apelado à devolução, na forma simples, dos valores pagos
pelo Apelante em razão dessa previsão contratual e ao pagamento de 5% sobre
o valor da condenação a título de honorários  sucumbenciais  e  de 20% das
custas  processuais,  e  condeno  o  Apelante,  por  sua  vez,  ao  pagamento  de
honorários advocatícios em favor dos advogados do Apelado no valor de R$
500,00 e ao pagamento de 80% do valor das custas processuais, obrigações que
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante o art. 98, § 3º, do
CPC/2015, por ser ele beneficiário da gratuidade da justiça, f. 42.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  10  de  ABRIL de
2018,conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico
Martinho daNóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma.  Procuradora de Justiça
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


