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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Agravante: Cideval da Silva Santos – Adv.: Yuri Gomes Amorim

Agravado: BV Financeira S/A

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE 
MODIFICAÇÃO  DE  DECISÃO  QUE  NEGOU 
SEGUIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO. 
AÇÃO  DE REVISÃO  DE  CONTRATO. 
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.   ALEGAÇÃO. 
TAXA DE JUROS CONTRATUAL DIFERENTE DA 
EFETIVAMENTE  COBRADA. NÃO 
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO 
DE JUROS - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - 
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
HOMOLOGAÇÃO   DE  LAUDO  CONTÁBIL. 
IMPOSSIBILIDADE.   DOCUMENTO  QUE  NÃO 
DEMONSTRA  INDÍCIOS  DE  COBRANÇA  DE 
JUROS DIVERGENTE DAQUELA PACTUADA NO 
CONTRATO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
PROVIMENTO NEGADO.
-  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. 
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RECURSO DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  
70055733620, Décima Sétima Câmara Cível,  
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Luiz  
Renato  Alves  da  Silva,  Julgado  em 
03/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055733620 RS ,  
Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Data de 
Julgamento:  03/10/2013,  Décima  Sétima 
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da  
Justiça do dia 10/10/2013)”.
- A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à 
possibilidade de capitalização 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.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno (fls.  75/83),  interposto 
por  Cideval da Silva Santos contra decisão monocrática de fls. 68/73 
que  negou  seguimento  ao  recurso  apelatório,  mantendo-se  a  decisão 
singular, que por sua vez, ao julgar improcedente a ação, entendeu que a 
taxa de juros aplicada ao contrato objeto da ação, não violou as normas 
aplicadas a espécie.

Em suas razões, o agravante argumenta que o objeto 
da Ação Revisional é tão somente questionar a taxa de juros aplicada, 
tendo em vista que, embora haja no contrato a estipulação do percentual 
de  1,53%,  diante  de uma perícia  contábil,  restou  demonstrado  que  a 
financeira aplicou os juros de 2,00%, portanto, valor diverso do pactuado.
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Argumenta ainda, que embora a decisão monocrática, 
negativa de seguimento, tenha analisado os pedidos contidos na apelação, 
inobservou o requerimento de provar as suas alegações, através de prova 
pericial juntada aos autos, quando da propositura da ação.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  para 
reformando-se a decisão monocrática de fls. 68/73, seja dado provimento 
ao  recurso  apelatório  e  assim,  determinado  o  retorno  dos  autos  à 
Comarca  de  Origem,  objetivando  a  prolatação  de  nova  decisão,  com 
análise dos pontos e requerimentos contidos na petição inicial.

É o relatório.

V O T O

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  decisão 
monocrática que negou seguimento ao recurso apelatório, considerando 
que  a  decisão  singular  encontrava-se  em harmonia  com o  remansoso 
entendimento do STJ.

A alegação do agravante fundamenta-se na tese de que 
no  contrato  apresentado  estabeleceu  a  cobrança  de  juros  mensais  no 
percentual de 1,53%, mas na realidade, os juros que serviram de base 
para cobrança ficou em torno de 2% (dois por cento).

Por esta razão, considera a necessidade de modificação 
da decisão,  para que,  retornando os autos à Comarca de Origem com 
proferimento de nova decisão que analise inclusive, o ponto relacionado 
ao laudo contábil apresentado quando da propositura da ação.

Breve relato dos autos.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  o  pedido 
constante  da  inicial,  remete-se  ao  fato  de  que  a  financeira  estaria 
cobrando juros distintos daqueles pactuados no contrato. Ou seja, afirmou 
que os juros contratados ficaram no percentual de 1,53%, enquanto que a 
realidade contratual demonstrou que os juros chegaram ao patamar de 
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2%, tudo isso, com base no laudo contábil de fls. 25/36.

Verifica-se também, que o autor/agravante insurgiu-se 
contra  a  utilização  da  tabela  price no  contrato  em  discussão,  sob  o 
argumento  de  que  os  tribunais  em  todo  país  já  tem  decidido  pela 
ilegalidade e vedação da referida tabela.

No tocante aos danos morais e materiais, entendeu o 
recorrente  que  a  instituição  financeira  agiu  ilicitamente,  quando 
apresentou uma cláusula contratual abusiva/enganosa a ele, consumidor. 

E  assim,  com  este  argumento,  postulou  pela 
condenação da BV Financeira S/A ao pagamento do valor de R$ 22.022,18 
(vinte e dois mil vinte e dois reais e dezoito centavos) a título de danos 
materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Segundo  o  laudo  contábil  anexado  as  fls.  24/36, 
observamos que o contador responsável afirma que foi utilizada a tabela 
price, sem maiores comunicações ao consumidor/agravante.

Observa-se ainda, que na planilha nº 01 (fls. 29/31), 
responsável  pela  demonstração  da  Evolução  do  Financiamento,  em 
momento algum foi apresentado percentual de juros acima do pactuado, 
ou  seja,  em momento  algum,  os  juros  ultrapassaram o percentual  de 
1,53%, ao contrário, oscilou entre este e o de 1,48%, portanto, abaixo do 
contratado.

Na Planilha nº 02 (fls. 32/33), não foram apresentados 
os percentuais de juros, mas, tão somente, a demonstração dos valores 
pagos a maior/menor.

No  tocante  a  Planilha  de  nº  03  (fls.  34/35),  que 
apresentou a atualização dos valores pagos a maior, percebe-se que foram 
apresentados  os  juros  remuneratórios  e  compensatórios,  os  quais 
variavam entre -0,38% e 59, 21%.

Ao final,  concluiu  o  Contador  que  os  juros  aplicados 
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foram  fixados  em  2%,  quando  na  contratação  (fls.  20/21)  o  valor 
apresentado foi o de 1,53%.

Assim, proposta a ação, com fundamento no art. 285-A 
do CPC, o  Magistrado prolatou a sentença (fls.  38/43).  Inicialmente,  , 
considerou a desnecessidade de realização de perícia contábil, pelo fato de 
a discussão limitar-se a aplicação dos juros aplicados, e também, por que 
os  documentos  anexados  aos  autos  se  mostraram  suficientes  na 
elucidação da questão. E, com relação a aplicação dos juros, entendeu 
que  estariam em consonância  com  a  jurisprudência  do  STJ,  e  assim, 
julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede de apelação, o apelante/agravante, alegou que 
o laudo contábil juntado na propositura da ação, não fora considerado pelo 
magistrado e que seria esta, uma prova consubstanciada do seu direito. 

Alegou ainda, que em todo processo, buscou discutir a 
aplicação  diferenciada  dos  juros  contratados  e  daqueles  efetivamente 
cobrados, que a tabela  price fora a responsável onerosa do contrato e a 
vedação da capitalização de juros através da Súmula nº 121.

Na  decisão  de  fls.  68/73,  neguei  seguimento 
monocraticamente, entendendo pela manutenção da decisão, vez que a 
instituição  financeira  não  está  sujeita  a  limitação  de  juros  e  a  sua 
capitalização, para contratos firmados após 31/03/2000, o que é o caso 
dos autos, tendo em vista que as partes pactuaram em 14/10/2010.

Contra  esta  decisão,  o  autor/apelante,  interpôs  o 
presente  agravo  interno  (fls.  75/83),  repetindo-se  as  argumentações 
contidas no recurso apelatório, e ao final,  postulou pela provimento do 
recurso,  para  que,  reformando-se  a  decisão  monocrática,  seja  da 
provimento ao apelo, e assim, determinado o retorno dos autos ao Juízo 
Singular a fim de que seja proferida nova decisão, analisando-se todos os 
pontos contidos na inicial.

VEJAMOS.

Capitalização de Juros/Tabela Price
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Segundo a Recorrente, a Instituição Financeira estaria 
aplicado a tabela price para cobrar juros capitalizados, que, na sua ótica, 
seria uma prática abusiva.

Ressalte-se, de imediato, que a questão trazida à lume 
no  presente  Recurso  encontra-se  bastante  repisada  pela  nossa 
jurisprudência, não demandando maiores debates.

No  tocante  à  cobrança  de  juros  capitalizados,  a 
jurisprudência pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça orientou-
se no sentido de considerá-lo legal,  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:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  
BANCÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS  DE  CONTRATO 
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.  NOVAÇÃO. 
POSSIBILIDADE.  INOVAÇÃO  À  LIDE. 
IMPOSSIBILIDADE.
1. A capitalização dos juros em periodicidade 
mensal  é  admitida  para  os  contratos 
celebrados a partir de 31 de março de 2000 
(MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada.
2. Pacífico o entendimento desta Corte em admitir  
a  revisão  de  contratos  bancários  extintos  pela  
novação. Súmula 286/STJ.
3.  Em  sede  de  agravo  regimental  é  incabível  
inovar teses recursais, tendo em vista a preclusão  
consumativa.
− Agravo regimental  a que se nega provimento.”  
(grifos nossos) (STJ, AgRg no REsp 549.750/RS,  
Rel.  Ministro   HONILDO  AMARAL  DE  MELLO 
CASTRO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO 
TJ/AP),  4ª  Turma,  julgado  em 17/12/2009,  DJe  
11/02/2010).
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Analisando os  autos,  verifico  que  o  contrato  firmado 
pelo  apelado foi celebrado em 14 de outubro de 2010, portanto, após a 
entrada em vigor da referida Medida Provisória. Às fls. 20/21 do referido 
contrato,  pode-se  observar  que  houve  clara  e  expressa  previsão  de 
capitalização de juros.

Outrossim,  é  de  se  concluir  que,  permitindo-se  a 
capitalização de juros, ínsita está a permissão para utilização da Tabela 
Price, já uma se confunde com a outra.

Nesta seara, é o posicionamento jurisprudencial:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS.  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. 
(Apelação  Cível  Nº  70055733620,  Décima 
Sétima Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do 
RS,  Relator:  Luiz  Renato  Alves  da  Silva,  
Julgado  em  03/10/2013)  (TJ-RS  -  AC:  
70055733620 RS , Relator: Luiz Renato Alves  
da  Silva,  Data  de  Julgamento:  03/10/2013,  
Décima  Sétima  Câmara  Cível,  Data  de  
Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia  
10/10/2013)”.

Desse modo, conclui-se que a decisão atacada deve ser 
mantida, pois em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante do 
Superior Tribunal de Justiça.
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Produção de Provas/Taxa de Juros 

Uma das alegações do agravante, é de que a decisão 
não atentou para o fato de que havia sido postulada a homologação da 
prova  pericial,  consubstanciada  no  laudo  contábil,  objetivando  a 
comprovação de que no contrato a taxa de juros pactuada foi de 1,53%, 
mas na realidade, a cobrança foi feita em cima do percentual de 2%.

Dos autos,  verifica-se que o agravante instruiu a inicial 
com uma perícia contábil unilateralmente produzida (fls. 24/36), na qual 
consta em sua fundamentação gráficos  demonstrando o resultado com 
aplicação  de juros  que variando  entre  o  patamar  mensal  de  1,53% e 
1,48%. 

Importa  ressaltar  que  neste  próprio  laudo, 
precisamente  na  Planilha  I (fls.  29/31),  em momento  algum,  restou 
demonstrado indícios de abusividade contratual, vez que  citada planilha, 
responsável pela demonstração da evolução do financiamento, apresenta 
como dito acima, uma variação, entre 1,48% e 1,53%, portanto, dentro 
do percentual contratado.

E,   por simples verificação da tabela de Evolução do 
Financiamento,  percebe-se  que  a  diferença  da  evolução  dos  juros,  ao 
longo do contrato, não ultrapassou o limite previamente estabelecido e 
aquele aceito pela pacificada jurisprudência do STJ.

Nessa ordem, se o agravante pretende demonstrar na 
instrução do processo exatamente esse ponto, que para ele, diga-se, taxa 
de juros cobrada diferente da pactuada, diante do documento que instrui 
a inicial (laudo contábil), pode-se concluir que a cobrança da Instituição 
Financeira pelos juros contratuais não é ilegitima.

Em suma, entende-se que o objetivo do agravante em 
todo  desenrolar  do  processo,  foi  o  de  questionar  a  taxa  de  juros 
cobrada no contrato, sob o argumento de que haveria sido utilizada a 
tabela  price como base  de cálculo,  juros  capitalizados  e,  também,  a 
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possibilidade de homologação do laudo contábil por ele apresentado. 

Ocorre que, como já mencionado, não há vedação para 
utilização  dos  juros  capitalizados,  mediante  pactuação  expressa,  como 
também, para  utilização da tabela  price.  E, quanto ao laudo contábil, 
entende-se  que  o  mencionado  documento  não  demonstrou  indício  de 
abusividade de cobrança de juros contratuais.

Sendo assim, conclui-se, pelo desprovimento do agravo 
interno,  tendo  em  vista  que  o  agravante  não  trouxe  aos  autos, 
argumentos  suficientes  para  modificação  da  decisão  monocrática 
(terminativa) anteriormente prolatada.

Diante do exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO, para manter a decisão combatida em todos os seus 
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 
de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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