
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0127504-89.2012.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : 7ª Vara da Comarca da Capital.
Apelante : Manoel Batista da Silva. 
Advogado : Giancarlo Alves do Nascimento.
Apelado : Banco Itaú S/A. 
Advogado : Luis Felipe Nunes de Araújo.    

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PREVISÃO  CONTRATUAL.  LEGALIDADE.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES.  TARIFA  DE  ADITAMENTO
CONTRATUAL.  COBRANÇA  LEGITIMADA
PELA RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN.
AUSÊNCIA  DE  ABUSIVIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  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,  firmou  orientação
jurisprudencial  no  sentido  de  que  “a  previsão  no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
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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.

-  Nos  termos  do  art.  5º,  II,  da  Resolução  nº
3,919/2010,  admite-se  a  cobrança  de  tarifa  de
aditamento  de  contratos,  desde  que  explicitadas  ao
cliente ou ao usuário as condições de utilização e de
pagamento. Assim, não há que se falar em ilegalidade
da  tarifa  em  disceptação,  pois  expressamente
estipulada no contrato objeto da ação.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Apelação interposta por  Manoel Batista da Silva
em face de sentença prolatada pelo juízo da 7ª  Vara Cível da Comarca da
Capital,  nos autos da  Ação de Revisão de Contrato  ajuizada em face do
Banco Itaú S/A. 

Na exordial (fls. 02/14), o promovente requereu, em síntese, a
revisão dos contratos de empréstimo firmados com o requerido, alegando a
abusividade na incidência de capitalização de juros, uma vez não previsto no
contrato, na cobrança de tarifa de aditamento. Pugnou liminarmente pela não
inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes e pela consignação de
valor apurado unilateralmente, a saber, R$ 275,87 (duzentos e setenta e cinco
reais  e  oitenta  e  sete  centavos).  Requereu,  ademais,  a  aplicação  de  juros
simples e, por conseguinte, a devolução dos valores pagos indevidamente. 

Pleito liminar indeferido às fls. 43/46.

A parte  promovida  apresentou contestação (fls.  68/90),  onde
sustentou,  preliminarmente,  inépcia  da  inicial.  No  mérito, alega o
conhecimento da parte autora acerca das cláusulas contratuais, a inexistência
de vício ou onerosidade excessiva, bem como a possibilidade da cobrança de
juros capitalizados.  

Réplica  Impugnatória  (fls.  100/110),  reiterando os termos da
inicial e rechaçando a defesa ofertada. 

Em  sentença  (fls.  122/126),  o  magistrado  de  primeiro  grau
julgou improcedentes os pedidos do autor, por considerar que a capitalização
dos juros estava estipulada nos contratos, sendo-lhe permitida a cobrança por
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esse  método.   Considerou,  ainda,  ser  possível  a  cobrança  de  tarifa  de
aditamento, nos termos da Resolução nº 3.919/2010.

Irresignado, o promovente interpôs Recurso de Apelação (fls.
128/135),  defendendo,  em resumo,  a  ilegalidade da  conduta  do banco réu,
devido à ausência de cláusula expressa sobre a capitalização dos juros, mas tão
só de números que não especificam que os juros são capitalizados. Quanto à
tarifa de aditamento, sustenta sua ilegalidade e a necessidade de devolução do
valor pago indevidamente. Requer, ao fim, o provimento do apelo, reformando
o decisum nos pontos atacados.

Devidamente  intimado,  o  banco  demandado  apresentou
contrarrazões (fls. 139).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofereceu
parecer  opinativo,  alegando  falta  de  interesse  público  que  enseje  sua
intervenção (fls. 145). 

 
É o relatório. 

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do recurso e passo ao exame da lide.   

Consoante relatado, cuida-se de ação revisional de contrato que
fora  julgada  improcedente  para  manter  no  contrato  de  empréstimo
questionado,  a cobrança de juros capitalizados, visto que havia previsão nos
termos da avença.  Pleiteia,  o  autor,  ora  recorrente,  a  reforma da sentença,
sustentando  em suma a  ilegalidade  da  forma  de  cálculo  dos  juros  ante  a
inexistência de cláusula expressa nesse sentido e a abusividade da cobrança de
tarifa de aditamento.

Pois bem.

Cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o  Enunciado  nº  297
Súmula  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  “o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por  conseguinte,  a
relação contratual estabelecida entre as partes se configura típica relação de
consumo. 

Dessa forma, seria possível a revisão de cláusulas de contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

Acerca  da  capitalização  de  juros,  foi  editada  a  Medida
Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), que dispõe:  
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“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade inferior a um ano. 

Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato
da obrigação,  ou de  seu saldo devedor,  será  feita
pelo  credor  por  meio  de  planilha  de  cálculo  que
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil
entendimento  e  compreensão,  o  valor  principal  da
dívida,  seus  encargos  e  despesas  contratuais,  a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela  correspondente  a  multas  e  demais
penalidades contratuais.” (grifo nosso)

É  de  se  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória, ao menos até que haja o
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.316-1. 

No caso em tela, o contrato de financiamento fora firmado no
ano de 2011 (fls. 19/20) e, conquanto não tenha cláusula expressa prevendo a
capitalização  de  juros,  patente  está  que  foi  devidamente  pactuada,  pois  a
disparidade  entre  os  juros  mensais  e  os  anuais  é  tamanha  que  demonstra
claramente a existência de juros capitalizados em periodicidade inferior a um
ano. 

Ou  seja,  o  simples  ato  de  multiplicar  os  juros  mensais  pela
quantidade de meses do ano, já aponta para a  sua incontestável existência,
afastando, portanto, a alegada abusividade, posto que o consumidor, desde o
início da relação obrigacional teve ciência dos termos de sua dívida. 

Com  efeito,  ao  analisarmos  o  contrato,  verificamos  que  é
explícito em detalhar o valor do financiamento e as taxas  de juros mensal
(1,40%) e anual (18,46%). 

Nesse  contexto,  entendo  que  a  previsão  no  instrumento
contratual, livremente assinado pelas partes, da taxa de juros mensal e anual,
faz-se suficiente para compreensão do consumidor quanto à cobrança de juros
capitalizados mensalmente, levando à conclusão que, dessa forma, encontram-
se pactuados. 

Concluo, então, pela licitude da capitalização de juros após a
edição  da  já  mencionada  Medida  Provisória,  desde  que  tenha  previsão
contratual, como no presente caso, não merecendo reforma o  decisum  neste
ponto. 
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Por conseguinte, quanto à Tarifa de Aditamento, também não
assiste razão ao apelante.

Entende  essa  relatoria  que  as taxas  e  tarifas  cobradas  pelas
instituições financeiras, à exceção das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e
de Emissão de Carnê (TEC), estipuladas em contratos bancários celebrados até
30/04/2008,  são,  em regra,  abusivas,  por  serem condizentes à serviços  que
interessam apenas ao estabelecimento financeiro.

Entretanto, tal regra geral não se aplica à tarifa de aditamento,
cuja cobrança é legitimada pelo próprio Banco Central do Brasil. Explico: 

A  Resolução  nº  3.954/11,  do  Bacen,  veda  expressamente  o
repasse ao cliente de tarifas pelo fornecimento de produtos ou serviços de
responsabilidade da própria  instituição bancária, confira-se: 

“Art.  17.  É  vedada  a  cobrança,  pela  instituição
contratante,  de  clientes  atendidos  pelo
correspondente,  de  tarifa,  comissão,  valores
referentes e ressarcimento de serviços prestados por
terceiros ou qualquer outra forma de remuneração,
pelo  fornecimento  de  produtos  ou  serviços  de
responsabilidade da referida instituição, ressalvadas
as  tarifas  constantes  da  tabela  adotada  pela
instituição contratante, de acordo com a Resolução
nº  3.518,  de  6  de  dezembro  de  2007,  e  com  a
Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010”. 

Observa-se,  contudo,  que  o  artigo  acima  excepciona
expressamente  as  tarifas  previstas  nas  Resoluções  nº  3.518/2007  e  nº
3.919/2010 .

Vejamos,  pois,  o  que  dispõe  o  art.  5ª,  II,  da  Resolução  nº
3.919/2010: 

“Art.  5º  Admite-  se  a  cobrança  de  tarifa  pela
prestação  de  serviços  diferenciados  a  pessoas
naturais,  desde  que  explicitadas  ao  cliente  ou  ao
usuário as condições de utilização e de pagamento,
assim considerados aqueles relativos a:

II - aditamento de contratos;”

Assim, não há que se falar em ilegalidade na cobrança da Tarifa
de Aditamento de Contrato, pois, conforme se afere às fls. 20, encontra-se
expressamente previsto no contrato objeto da ação.
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  à
Apelação Cível, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a
quo.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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