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ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0016653-17.2011.815.2001
RELATOR        : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM          : 17ª Vara Cível da Capital
APELANTE     : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A.  
                             (Adv. Elísia Helena de Melo Martini e outros)
APELADO      : Adriano B. Paredes (Adv. José Marcelo Dias)
                             

APELAÇÃO.  REVISÃO  CONTRATUAL.  PRELIMINAR  DE 
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  REJEIÇÃO. 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  CONTROVÉRSIA 
SOBRE  A  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  PREVISÃO  NO 
CONTRATO. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.   TARIFA 
DE  CADASTRO.  LEGALIDADE  DA  COBRANÇA. 
JURISPRUDÊNCIA  CONSOLIDADA  NA  CORTE  SUPERIOR 
(CPC, ART. 543-C).  REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO 
DO RECURSO.

Embora firmado o contrato sem qualquer indício aparente de vício 
no  consentimento,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  reputadas 
ilegais, nos termos da lei consumerista. A teor do disposto no art. 
6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, este tem direito à 
alteração de cláusulas contratuais iníquas e abusivas.

-  “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”.1

- “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual 
remunera  o  serviço  de   "realização  de  pesquisa  em  serviços  de 
proteção  ao  crédito,  base  de  dados  e  informações  cadastrais,  e 
tratamento  de  dados  e  informações  necessários  ao  inicio  de 
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista 
ou  de  poupança  ou  contratação  de  operação  de  crédito  ou  de 

1 STJ - AgRg no REsp 1227867/RS - Rel. Min. Raul Araújo – T4 – j. 05/03/2013 - DJe 01/04/2013.



arrendamento  mercantil,  não  podendo  ser  cobrada 
cumulativamente”.2 

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

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 293.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
parcialmente procedente os pedidos formulados na ação revisional de contrato proposta 
por Adriano B. Paredes  em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. 
A. 

Na  sentença,  o  magistrado  afastou  a  incidência  da  capitalização 
mensal de juros e declarou a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito. 
Determinou, após o recálculo do débito e em havendo saldo a favor do autor, a devolução 
em  dobro  dos  valores,  acrescido  de  correção  monetária  pelo  INPC,  desde  a  data  da 
sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Na  apelação,  o  Banco alega,  preliminarmente,  a  impossibilidade 
jurídica do pedido, aduzindo a inviabilidade da revisão contratual.

No mérito,  argumenta  que,  em decorrência  do  princípio  do  pacta  
sunt  servanda  e  da  segurança  jurídica,  o  autor  teve  pleno  conhecimento  de  todas  as 
cláusulas contratuais e que o mero arrependimento posterior não dá ensejo à aplicação da 
teoria da imprevisão

No mais,  sustenta a legalidade da utilização da “Tabela Price”,  da 
cobrança da TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) e da capitalização de juros. Defende, 
ainda,  a  ausência  de  onerosidade  excessiva,  a  não  limitação  da  taxa  de  juros 
remuneratórios e moratórios, bem assim contesta o valor dos honorários advocatícios. Por 
fim, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso, para 
que sejam julgados improcedentes os pedidos.  Acaso não seja esse o entendimento, pede a 
redução dos honorários advocatícios.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Nesta instância, determinou-se a juntada do contrato, que estava em 
processo apenso e posteriormente separado, por ordem da magistrada, que foi utilizado na 

2 STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013



sentença como fundamento. Oportunizada às partes o direito de falar sobre o instrumento, 
apenas o recorrido respondeu, apontando a necessidade de realização de perícia contábil.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO

O  banco  alega  impossibilidade  jurídica  do  pedido,  porquanto  as 
cláusulas contratuais teriam sido previamente pactuadas e estavam em consonância com 
as regras do mercado. Falece razão a este recorrente, uma vez que aplicável ao caso as 
normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n° 297 do 
STJ.

É que, embora firmado o contrato sem qualquer indício aparente de 
vício no consentimento, é possível a revisão de cláusulas reputadas ilegais, nos termos da 
lei  consumerista.  A teor  do  disposto  no  art.  6º,  inciso  V,  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor, este tem direito à alteração de cláusulas contratuais iníquas e abusivas:

"Art.  6º  São  direitos  básicos  do  consumidor:  (...)

V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam 
prestações  desproporcionais  ou  sua  revisão  em  razão  de  fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;"

Não  merece  guarida,  assim,  a  tese  apresentada  pelo  segundo 
apelante, razão pela qual rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

De início, registro que as impugnações referentes à limitação de juros 
moratórios,  remuneratórios  e  utilização  da  Tabela  Price  não  ensejam  qualquer 
manifestação,  haja  vista  que  todas  foram  afastadas  pela  sentença,  daí  porque,  nestes 
pontos, ausente interesse recursal da apelante.

No que se refere à capitalização mensal de juros, penso que não há 
óbice a tal utilização. 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° 32/20013.

Para  tanto,  há  necessidade  de  expressa  previsão  contratual, 
conforme,  também,  reiterada  jurisprudência  daquela  Corte.  Em  julgados  anteriores, 
3 REsp 603.643/Pádua Ribeiro, REsp 629.487/Fernando Gonçalves.



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.4

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 
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 [...]". 5

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)”.6

“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”.7

“Nos  contratos  bancários  firmados  após  a  edição  da  Medida 
4 TJPB – AC nº 200.2010.003804-7/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 25/03/2013.
5 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.
6 STJ - AgRg no AREsp 124.888/RS - Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – T4 – j. 19/03/2013 - DJe 25/03/2013
7 STJ - AgRg no AREsp 88.981/RS - Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – T4 – j. 19/02/2013 - DJe 27/02/2013



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”.8

“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”.9

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.

No caso dos autos, especificamente, a taxa mensal de juros, prevista 
no “Especificação do Crédito”,  é  de 1,43 % (um inteiro e quarenta  e três  décimos por 
cento). A taxa anual, por sua vez, encartada no mesmo item, é de 22,26% (vinte e dois 
inteiros e vinte e seis décimos por cento).

Realizando-se  a  operação  matemática  indicada  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça (12 X 1,43 % - taxa mensal de juros), o resultado obtido é de 17,16% 
(dezessete inteiros e dezesseis décimos por cento), inferior, portanto, à taxa anual de juros 
(22,26%).

Assim,  considerando  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  não  há  que se  falar  em falta  de  previsão  contratual,  haja  vista  que  ambos  os 
percentuais estão disponíveis na folha de rosto do contrato, em local de fácil localização e 
visibilidade.

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.

No que se refere à alegação de legalidade da Tarifa de Abertura de 
Crédito, penso que o recurso merece prosperar. Antes porém, advirto que, em verdade, a 
sentença confundiu referida tarifa com a Tarifa de Cadastro, que foi efetivamente cobrada 
no contrato, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Veja que se trata de mero 
erro material quanto ao nome da tarifa. Tanto é assim que o valor coincide com aquele 
previsto no instrumento contratual e não existe previsão no contrato de Tarifa de Abertura 
de Crédito (fl. 248).

Neste particular, registre-se que após séria controvérsia envolvendo 
o tema, o Superior Tribunal de Justiça, examinando o Resp nº 1.251.331, à luz do regime de 

8 STJ - AgRg no REsp 1227867/RS - Rel. Min. Raul Araújo – T4 – j. 05/03/2013 - DJe 01/04/2013.
9 STJ - AgRg no REsp 1351357/PR - Rel. Min. Marco Buzzi – T4 -j. 05/02/2013 - DJe 21/02/2013.



recursos repetitivos (543-C, do CP), fixou o seguinte entendimento:

“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,  a  qual 
remunera  o  serviço  de   "realização  de  pesquisa  em  serviços  de 
proteção  ao  crédito,  base  de  dados  e  informações  cadastrais,  e 
tratamento  de  dados  e  informações  necessários  ao  inicio  de 
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista 
ou  de  poupança  ou  contratação  de  operação  de  crédito  ou  de 
arrendamento  mercantil,  não  podendo  ser  cobrada 
cumulativamente”.10 

Neste  cenário,  não  há  que  se  falar  em  ilicitude  da  cobrança  da 
referida tarifa, tendo em vista o disposto em jurisprudência consolidada no STJ.

Considerando que não foram afastadas as ilegalidades apontadas na 
sentença, desnecessário qualquer exame da argumentação do recorrido no sentido de se 
produzir prova, até porque inapropriada para a fase processual.

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  ao  recurso  para 
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Custas e honorários, que fixo em 
R$  800,00  (oitocentos  reais)  por  conta  do  recorrido.  Considerando  que  a  parte  é 
beneficiária da Justiça Gratuita, suspenso a exigibilidade, por força do art. 12, da Lei nº 
1.060/50. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da Exma. 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator

10 STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013


