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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0004995-71.2012.815.0251
RELATOR        : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE : Edson Correia Martins (Adv. Damião Guimarães Leite)
AGRAVADO   : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A.  
                             (Adv. Antônio Braz da Silva)

                             
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO QUE APONTA
DIVERGÊNCIA  ENTRE  A  TESE  SUSTENTADA  E  OS
PRECEDENTES DA CORTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO  TOMADA  COM  BASE  EM  JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA  NO  STJ  E  NO  TJPB.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Em  que  pese  afirmar  a  contrariedade  da  decisão  recorrida  com
outros julgados desta Corte, o recorrente não cuidou de demonstrar
tal fato, de modo que a pretensão recursal esbarra não apenas na
fragilidade das alegações, mas também em farta jurisprudência do
STJ e do TJPB, justificando o desprovimento do agravo interno.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 178.

Relatório

Trata-se  de  agravo  interno  contra  decisão  monocrática  que  deu
provimento  ao  recurso  da  Aymoré  Crédito,  Financiamento  e  Investimento  S.  A.,  ora
agravada,  reformando a sentença e  julgando improcedentes os pedidos formulados na
ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito.

Inconformado, o autor/agravante aduz que a decisão agravada que



negou seguimento à apelação não encontra amparo na jurisprudência pacífica do TJPB.
Segundo defende, as outras Câmaras Cíveis da Corte tem entendido pela aplicação de
juros simples e afastamento dos juros compostos e da Tabela Price.

Pede o provimento do recurso, a fim de dar trânsito à apelação.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece provimento. Conforme restou claro nas razões
de decidir, a possibilidade da capitalização mensal de juros é matéria pacífica no STJ, bem
assim a utilização da Tabela Price, haja vista a metodologia de juros compostos por ela
adotada, que decorre da própria capitalização. Apenas para ilustrar, transcrevo trecho da
decisão ora impugnada:

“Conforme  entendimento  sedimentado  do  Colendo  Superior
Tribunal  de  Justiça,  é  perfeitamente  possível  a  capitalização  de
juros  após  31.3.2000,  data  da  publicação  da  MP  n°  1.963-17,
reeditada até a MP nº 2.170-36/2001, em vigência em razão do art. 2°
da Emenda Constitucional n° 32/20011.

Para tanto, todavia, há necessidade de expressa previsão contratual,
conforme,  também,  reiterada  jurisprudência  daquela  Corte.  Em
julgados  anteriores,  entendi,  acompanhando  julgados  desta
Câmara e do próprio TJPB, que a menção à capitalização mensal de
juros deveria se materializar no corpo do contrato, de preferência
mediante a redação de cláusula própria, dando a oportunidade para
que o consumidor tomasse conhecimento da contratação.2

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que “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". 

A nova orientação teve sua origem no REsp 973827/RS, julgado na
Segunda Seção em regime de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C),
cuja  relatoria  para  o  acórdão  coube  a  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti. A decisão restou assim ementada:

“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

1 REsp 603.643/Pádua Ribeiro, REsp 629.487/Fernando Gonçalves.
2 TJPB – AC nº 200.2010.003804-7/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 25/03/2013.



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 [...]". 3

Após o julgado, sobrevieram outros tantos, que passo a transcrever
a título de exemplo:

"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". (REsp n. 973.827/RS, Relatora para o Acórdão Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo da controvérsia
(art. 543-C do CPC)”.4

“É  permitida  a  capitalização  mensal  de  juros  nos  contratos
celebrados após a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que pactuada entre as partes. A previsão, no contrato, de taxa de
juros anual  superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual”.5

“Nos  contratos  bancários  firmados  após  a  edição  da  Medida
Provisória nº  1.963-17/2000 (31.3.2000),  é  permitida a cobrança de
juros  capitalizados  em  periodicidade  mensal  desde  que
expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal”.6

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo  da  mensal  é  suficiente  para  caracterizar  a  expressa
pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.7

Levando-se  em  conta,  pois,  a  orientação  firmada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, há de se considerar, a partir de então, que para
caracterizar a previsão expressa da capitalização mensal de juros
basta que a taxa anual seja superior a doze vezes a taxa mensal,
dispensando, assim, qualquer outra previsão contratual a mais.

Assim,  considerando  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, não há que se falar em falta de previsão contratual,  haja

3 STJ - REsp 973827/RS - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Rel. p/ o acórdão Minª. Maria Isabel Gallotti – S2 – j. 08/08/2012 - DJe 
24/09/2012.

4 STJ - AgRg no AREsp 124.888/RS - Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – T4 – j. 19/03/2013 - DJe 25/03/2013
5 STJ - AgRg no AREsp 88.981/RS - Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – T4 – j. 19/02/2013 - DJe 27/02/2013
6 STJ - AgRg no REsp 1227867/RS - Rel. Min. Raul Araújo – T4 – j. 05/03/2013 - DJe 01/04/2013.
7 STJ - AgRg no REsp 1351357/PR - Rel. Min. Marco Buzzi – T4 -j. 05/02/2013 - DJe 21/02/2013.



vista que ambos os percentuais estão disponíveis na folha de rosto
do contrato, em local de fácil localização e visibilidade.

No caso dos autos, especificamente, a taxa mensal de juros é de 2,13
%  (dois  vírgula  treze  por  cento).  A  taxa  anual,  por  sua  vez,
encartada no mesmo item, é de 28,88% (vinte e oito vírgula oitenta
e oito por cento).

Realizando-se  a  operação  matemática  indicada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça (12 X 2,13 % - taxa mensal de juros), o resultado
obtido  é  de  25,56%  (vinte  e  cinco  vírgula  cinquenta  e  seis  por
cento), inferior, portanto, à taxa de juros efetiva ao ano (28,88%).

De outro lado, observe-se que a taxa média de mercado, no mês da
contratação do acordo (09/2011), segundo informações disponíveis
no  endereço  eletrônico  do  Banco  Central  do  Brasil
(www.bcb.gov.br/ftp/depec/nitj201301.xls),  na  modalidade  pessoa
física  – aquisição de veículos,  é  de 28,52 % a.a.,  ao passo que o
percentual pactuado foi de % 28,88a.a. 

Desta feita, não se extrai qualquer abusividade na pactuação dos
juros remuneratórios in casu, haja vista a fixação dos mesmos ter-se
dado em patamar  próximo à taxa média de mercado relativamente
ao  mesmo  período  e  prevista  na  Tabela  do  Banco  Central
supracitada. Sobre o tema, confiram-se o precedente:

“Para se  limitar  a taxa de juros remuneratórios  à taxa média de
mercado  é  necessário,  em  cada  caso,  a  demonstração  de
abusividade da pactuação”.8

Outrossim,  não  enxergo  qualquer  ilegalidade  na  utilização  da
Tabela Price, cujo mecanismo do cálculo da amortização utiliza a
capitalização  mensal  de  juros,  cuja  legalidade  já  foi  apontada
linhas acima”.

Assim, diferente do que diz o recorrente, que não juntou nenhuma
decisão desta Corte ou do STJ em defesa de sua tese, a decisão recorrida encontra assento
em vários  precedentes  do  TJPB  e  do  STJ.  Expostas  estas  razões,  nego  provimento  ao
recurso. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

8 STJ - AgRg no REsp 1256894/SC - Rel. Min. Marco Buzzi – T4 – j. 16/10/2012 - DJe 29/10/2012.



Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de
Britto  Lyra  Filho   (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


