
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004244-72.2011.815.0331 — 4ª Vara de Santa Rita
RELATOR        :  Ricardo Vital de Almeida – juiz convocado ara substituir o  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE       : Banco BMG S/A
ADVOGADOS  : Celso David Antunes 
APELADO        : Jarbas Morais dos Santos
ADVOGADOS  : Marcilio Ferreira de Morais e outros

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  — 
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS — PROCEDÊNCIA — 
IRRESIGNAÇÃO — UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE 
—  MÉTODO  QUE,  POR  SI  SÓ,  NÃO  CONFIGURA 
ILEGALIDADE  —  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  — 
EXPRESSA  PREVISÃO  NOS  CONTRATOS  —  TAXA 
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL — 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §1º-A,  DO  CPC  — 
PROVIMENTO.

—   “Há  necessidade  de  prova  de  que  a Tabela  Price está  sendo 
utilizada indevidamente (amortização indevida), não bastando a mera 
alegação da parte  e  sua pretensão de aplicar  o  método  de Gauss.” 
(TJES; AI 0013832-78.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. 
Des. William Couto Gonçalves; Julg. 26/11/2013; DJES 06/12/2013) 

— “(…) Esta corte possui entendimento de que há previsão expressa 
de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a 
taxa  de juros anual  ultrapassa  o duodécuplo da  taxa  mensal. 
Precedentes.  2.  Em  caso  de  sucumbência  recíproca,  impõe-se  a 
compensação  dos  honorários  advocatícios  e  custas  processuais,  na 
proporção em que vencidas as partes (CPC, art.  21),  cuja apuração 
será  realizada em liquidação,  dada a  inviabilidade de análise  nesta 
instância.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento. (STJ;  
AgRg-REsp 1.383.544; Proc.  2013/0141730-4; PR; Quarta Turma;  
Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/09/2014 )

Vistos  etc.

1

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%2021&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart21


Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco BMG S/A 
contra a sentença de fls. 210/214, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada 
por Jarbas Morais dos Santos, que julgou procedente o pedido, para declarar ilegal a 
cobrança da capitalização  de juros e  a aplicação  da Tabela  Price,  determinando sua 
exclusão, e condenar o banco promovido na restituição do indébito, de forma simples, 
com correção monetária a partir de cada desconto, acrescida de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em suas razões recursais (fls. 216/232), o apelante assegura que 
o recorrido tomou ciência de todas as condições de pagamento, uma vez que estavam 
expressamente previstas no contrato, dessa forma, não há que se falar em abusividade, 
tampouco na restituição do indébito. 

Contrarrazões às fls. 237/254. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 260/263, opinou 
pelo provimento do recurso. 

É o Relatório. Decido.

O promovente,  ora  apelado,  alegou  ter  efetuado  empréstimos 
consignados com o banco recorrente (fls.71/93) e que, em decorrência da capitalização 
de juros e do uso da Tabela Price, pagou valores além do que eram devidos. Nesses 
termos, requereu a nulidade da cláusula que prevê a Tabela Price, bem como restituição, 
em dobro, das quantias pagas indevidamente. 

A magistrada a quo, a seu turno, julgou procedente o pedido.

Pois bem. 

A partir  de uma análise dos autos, verifica-se que o apelante, 
quando da contestação,  juntou  provas  de  doze  empréstimos  consignados  feitos  pelo 
promovente (fls.71/93). Em todos os contratos é possível observar que os juros estão 
capitalizados, pois há uma divergência em todos entre a taxa mensal e a taxa anual de 
juros, ou seja, a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Tal fato, 
conforme entendimento jurisprudencial pacífico, evidencia a pactuação expressa exigida 
para que se autorize a capitalização.

Vejamos a jurisprudência do STJ e do TJPB:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO 
EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  HARMONIA 
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ. 1. A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo 
da taxa mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente 
para  caracterizar  a  expressa  contratação  de  capitalização. 2. 
Agravo  não  provido.  (STJ —  AgRg  no  AREsp  357.980/DF,  Rel. 
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Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
24/09/2013, DJe 27/09/2013)

84011476 -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO 
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA 
ANUAL  SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL 
DE JUROS.  CONTRATAÇÃO  EXPRESSA.  GRAU  DE 
SUCUMBÊNCIA.  ANÁLISE  NESTA  INSTÂNCIA. 
INVIABILIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.  Esta  corte  possui  entendimento 
de  que  há  previsão  expressa  de  cobrança  de juros capitalizados  em 
periodicidade  mensal  quando  a  taxa  de juros anual  ultrapassa 
o duodécuplo da  taxa  mensal.  Precedentes.  2.  Em  caso  de 
sucumbência  recíproca,  impõe-se  a  compensação  dos  honorários 
advocatícios e custas processuais, na proporção em que vencidas as 
partes (CPC, art. 21), cuja apuração será realizada em liquidação, dada 
a inviabilidade de análise nesta instância. 3. Agravo regimental a que 
se  nega  provimento. (STJ;  AgRg-REsp  1.383.544;  Proc.  
2013/0141730-4;  PR;  Quarta Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  DJE 
01/09/2014 )

84007614 -  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  BANCÁRIO. 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL  DOS JUROS. 
LEGALIDADE.  DECISÃO  MANTIDA. 1. 
"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. 
973827/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).  2.  No  caso 
concreto, correta a decisão do tribunal de origem que, ao constatar que 
a  taxa  anual  de juros era  superior  ao duodécuplo da  taxa  mensal, 
permitiu a capitalização mensal. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STJ; AgRg-AREsp 486.854; Proc. 2014/0055476-8; MS; 
Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 26/08/2014) 

56064572 -  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 
POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE PACTUADA. 
ENTENDIMENTO DO STJ.  PREVISÃO DA TAXA MENSAL 
SUPERIOR  AO  DUODÉCLUPO  DA  ANUAL.  LEGALIDADE 
DA PRÁTICA DE JUROS CAPITALIZADOS. REPETIÇÃO DO 
INDÉBITO.  NENHUMA  QUANTIA  A  SER  RESTITUÍDA. 
ANÁLISE  PREJUDICADA.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO. A capitalização dos juros é  lícita  nos  contratos 
bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (mp 1.963-17, atual MP nº 
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2.170-36),  desde que pactuada.  De acordo com o entendimento  do 
Superior Tribunal de justiça, a previsão, no contrato bancário, de taxa 
dejuros anual  superior  ao duodécuplo da  mensal  é  o  bastante  para 
permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual  contratada. (TJPB;  APL 
0073623-03.2012.815.2001; Rel.  Des.  José Ferreira Ramos Junior;  
DJPB 27/08/2014; Pág. 9) 

56063995 -  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATO  BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL 
DE JUROS.  TAXAS  MENSAL E ANUAL EXPRESSAMENTE 
CON-  TRATADAS. Legalidade.  Conduta  legítima.  Pedido  de 
restituição  em dobro  prejudicado.  Seguimento  negado.  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 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. 
Com  essas  considerações,  nego  seguimento  ao  apelo, 
monocraticamente, na forma do art. 557, do CPC, tendo em vista que 
a decisão agravada está em harmonia com jurisprudência do Superior 
Tribunal  de  justiça. (TJPB;  APL  0000617-87.2013.815.0461;  Relª  
Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 20/08/2014; Pág. 15) 

Desta  feita,  não  existem  ilegalidades  na  cobrança  de  juros 
capitalizados pelo banco apelante, uma vez que há a expressa previsão na divergência 
entre o duodécuplo da taxa mensal e a taxa anual de juros. 

Ademais,  em relação  à  Tabela  Price,  trata-se  de um método 
utilizado em amortização de empréstimos, cuja característica principal é a apresentação 
de prestações iguais, usando o regime de juros compostos para cálculo do valor das 
parcelas. Cumpre  destacar  que  a  utilização  da  mencionada  Tabela,  por  si  só,  não 
configura ilegalidade, como demonstram os seguintes arestos:

56064607 -  APELAÇÃO.  AÇÃO REVISIONAL DE 
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  INSTITUI-  ÇÃO  FINANCEIRA. 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  PREVISÃO  CONTRATUAL. 
LEGALIDADE.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS 
SUPERIORES.  MANIFESTA  IMPROCE-DÊNCIA. 
APLICAÇÃO  DO ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO. Revela-se irrefutável a aplicação do Código de Defesa 
do  Consumidor  às  instituições  financeiras,  segundo  entendimento 
jurisprudencial  já  consolidado.  A  medida  provisória  nº  1.963-
17/2000,  atualmente  reeditada  sob  o  nº  2.170-36/2001,  passou  a 
admitir a incidência da capitalização de juros nos contratos firmados 
posteriormente à sua vigência, desde que haja previsão contratual. O 
colendo  Superior  Tribunal  de  justiça,  quando  do  julgamento  do 
RESP. Nº 973827/rs, realizado sob a ótica dos recursos repetitivos, 
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firmou  orientação  jurisprudencial  no  sentido  de  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”. Em se verificando a disparidade entre os juros mensais e 
os  anuais,  afigura-se  expressa  a  contratação de juros  capitalizados 
no contrato, sendo lícita a sua cobrança.  Em princípio, a utilização 
da tabela price, por si só, não constitui prática vedada ou abusiva, 
podendo as  instituições  financeiras  aplicá-la  regularmente.  Por 
tudo o que foi  exposto,  com fundamento no art.  557,  caput, do 
código  de  processo  civil,  nego  seguimento  à  apelação  cível, 
mantendo-se  integralmente  a  sentença  proferida  pelo  juízo  a 
quo. (TJPB; APL  0011299-40.2013.815.2001;  Rel.  Des.  Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho; DJPB 27/08/2014; Pág. 13 )

56064147 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. Contrato de 
arrendamento  mercantil.  Pedidos  julgados  parcialmente 
improcedentes.  Apelação  cível.  Utilização  da tabela price. 
Possibilidade. Previsão contratual expressa. Inteligência do art. 557, § 
1º.  A.  Provimento  do  recurso.  Dou  provimento  ao  recurso,  com 
fundamento no art.  557, § 1º “a” do CPC, para dar provimento ao 
recurso  apelatório. (TJPB;  APL  0049277-22.2011.815.2001;  Rel.  
Des.  Marcos Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB 21/08/2014;  Pág.  
16) 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REVISÃO  DE  CONTRATO 
BANCÁRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS 
EM  DETRIMENTO  DA TABELA  PRICE.  IMPOSSIBILIDADE  EM 
SEDE DE LIMINAR E SEM PROVA DE ABUSIVIDADE. FALTA DE 
PROVA  QUE  IMPEDE  O  DEPÓSITO  DA  PARCELA  DITA 
INCONTROVERSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 1 - A mera utilização da tabela price, por si só, não indica 
abusividade  e  não  pode  ser  considerada  ilegal.  Precedentes  de  todas  as 
Câmaras Cíveis do e. TJES. 2 - Há necessidade de prova de que a Tabela 
Price está  sendo utilizada  indevidamente  (amortização  indevida),  não 
bastando a mera alegação da parte e sua pretensão de aplicar o método 
de Gauss. 3 - A simples propositura da ação não afasta a mora do autor 
(inteligência da Súmula nº 380 do c. STJ), não sendo possível, quando 
ainda não há prova dos autos, ainda em sede de liminar, deferir pedido 
de depósito de menos da metade do valor pactuado. 4 - Decisão mantida. 
5  -  Recurso  conhecido  e  desprovido. (TJES;  AI  0013832-
78.2013.8.08.0024;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  William  Couto 
Gonçalves; Julg. 26/11/2013; DJES 06/12/2013) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  RECORRIDA. 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. (TJRS;  AC 
506798-90.2012.8.21.7000; Canoas; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. 
Des. Luiz Renato Alves da Silva; Julg. 28/11/2013; DJERS 06/12/2013) 
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Por tais razões, nos moldes do art. 557, § 1º-A, do CPC,  DOU 
PROVIMENTO ao recurso apelatório, para julgar improcedente o pedido exordial.

Condeno o autor no pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) 
a título de honorários advocatícios, observando-se o art.12 da Lei 1060/50.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

                                
Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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