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

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0002854-23.2012.815.0011
RELATOR : Desembargador João Alves da Silva 
ORIGEM      : 10ª Vara Cível de Campina Grande
APELANTE  : Evelane Gonçalo Pinto Souza (Adv. Luiz Phillipe Pinto de Souza)
APELADO  : Banco Bradesco Financiamentos S. A.  (Adv. Hiram Leão Duarte)

APELAÇÃO.  REVISÃO  CONTRATUAL.  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). 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

-  “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 
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 

1 STJ - AgRg no REsp 1227867/RS - Rel. Min. Raul Araújo – T4 – j. 05/03/2013 - DJe 01/04/2013.
2 STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013



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. 145.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
improcedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  de  revisão  contratual  cumulada  com 
repetição de indébito promovida por Evelane Gonçalo Pinto Souza em desfavor de Banco 
Bradesco Financiamentos S. A. 

Na  sentença,  o  magistrado  afastou  a  ilegalidade  da  capitalização 
mensal  de  juros  bem  com  a  limitação  de  juros.  No  mais,  registrou  que  as  tarifas 
impugnadas  pela  autora  estão  previstas  no  contrato  e  que  seus  valores  não  são 
exacerbados, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na cobrança.

Inconformada,  recorre  a  demandante  aduzindo,  em  preliminar,  a 
necessidade de suspensão do feito, por força de decisão do STJ, que teria determinado o 
sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a cobrança de Tarifa de Abertura de 
Crédito e de Emissão de Carnê.

Alega ser indispensável  a realização de perícia contábil  e  que não 
tomou prévio conhecimento do que teria sido pactuado no contrato. Questiona a efetiva 
realização dos serviços cobrados bem como sua ilegalidade por não tê-los solicitado.

Aponta, ainda, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, que 
poderia ser facilmente verificada através de perícia contábil. Ao final, pede a suspensão do 
feito  ou,  acaso  pelo  prosseguimento,  o  provimento  do  recurso  para  reconhecer  a 
ilegalidade das tarifas e da capitalização mensal de juros, com devolução em dobro, bem 
como a correção das parcelas vincendas.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

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

É o relatório.

VOTO 

Extrai-se  dos  autos  que  Evelane  Gonçalo  Pinto  Souza  celebrou 
contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira recorrida, no valor de R$ 
38.556,94 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), 
dividido em 48 parcelas de R$ 1.178,77 (mil cento e setenta e oito reais e setenta e sete 
centavos), totalizando a quantia de R$ 56.580,96 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta 
reais e noventa e seis centavos).



Inconformado com a cobrança da taxa de juros, capitalização mensal, 
tarifa de cadastro,  serviços de terceiros e tarifa de serviço de correspondente bancário, 
ingressou judicialmente com o objetivo de revisar as cláusulas contratuais.

Preliminarmente,  destaco  ser  desnecessária  a  suspensão  do  feito, 
uma vez que o STJ já enfrentou a matéria referente à cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa 
de  Emissão  de  Carnê  e  de  Abertura  de  Crédito,  conforme  se  pode  ver  no  REsp 
1251331/RS3.

No mérito, melhor sorte não socorre o recorrente. De início, registre-
se que, ao contrário do que defende o recorrente, o STJ firmou entendimento no sentido de 
admitir  “a  capitalização  mensal  de  juros  em  contrato  de  arrendamento  mercantil 
firmado após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-
36/2001, qual seja 31/3/2000, desde que expressamente pactuada”.4 

In casu, depreende-se dos autos que as partes celebraram o contrato 
(fls. 30/32) em julho de 2011, bem após o referido normativo. Firmada tal premissa, há de 
se  considerar,  por  outro  lado,  se  a  capitalização  mensal  de  juros  restou  efetivamente 
pactuada.

Neste particular, 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:

3 Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013.
4 AgRg no AREsp 435.036/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014
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.



"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 
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 contrato é de 1,66% (um vírgula sessenta e seis por cento). A taxa anual, por sua vez, 
encartada no mesmo item, é de 21,86% (vinte e um vírgula oitenta e seis por cento) (fl. 31).

Realizando-se  a  operação  matemática  indicada  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça (12 X 1,66 % - taxa mensal de juros), o resultado obtido é de 19,92% 
(dezenove vírgula  noventa  e  dois  por  cento),  inferior,  portanto,  à  taxa  anual  de  juros 
(21,86%).

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 no contrato, em local de fácil localização e visibilidade.

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
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.



No que se refere às tarifas questionadas, o contrato revela apenas a 
cobrança da Tarifa de Cadastro, cobrada no valor de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e 
cinco reais). Assim, apenas neste ponto é que a decisão enfrentará o recurso.

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 
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 

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

De outro lado,  o  recorrente não logrou demonstrar  que a referida 
tarifa teria sido cobrada mesmo havendo relacionamento anterior com o banco, daí porque 
dou por afastada a ilegalidade da Tarifa de Cadastro. Expostas estas considerações, nego 
provimento ao recurso, mantendo a sentença atacada. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, negar 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 a representante do Ministério Público, na pessoa da Exma. 
Dra. Jacilene Nicolau Fustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 28 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de abril de 2015.
10 STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013



Desembargador João Alves da Silva
                         Relator


