
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042814-93.2013.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital
RELATOR       : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO   : José Carlos Skrzyszowski Junior (OAB/PB nº 45.445-A)
APELADO       : Gilberto Trajano de Lima 
ADVOGADOS: Alexandre  Gustavo  Cezar  Neves  (OAB/PB  nº  14.640),  Herberto 
Sousa Palmeira Junior (OAB/PB nº 11.665) e Ubiratã Fernandes de Souza (OAB/PB 
11.960)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  — 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  —  IRRESIGNAÇÃO  — 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS — AUSÊNCIA DE CLARA 
PREVISÃO  —  RESTITUIÇÃO  DEVIDA  — 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  —  VALOR 
RAZOÁVEL — DESPROVIMENTO.

—  Segundo  entendimento  do  STJ,  firmado  em  sede  de  recursos 
repetitivos,  existindo no contrato divergência entre  a taxa de juros 
mensal e a anual resta evidenciada a previsão da capitalização.

 — A partir de uma análise do contrato de fls. 18/20, percebe-se que 
consta, de forma expressa, o percentual da taxa de juros mensal, no 
entanto, resta ausente a taxa anual, dessa maneira, não se faz possível 
ter  ciência  sobre  o anatocismo,  o  qual  é  admitido,  desde que haja 
expressa pactuação. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível interposta  pelo Banco  Bradesco 
Financiamentos S/A contra a sentença  de fls. 62/67, proferida nos autos da Ação de 
Revisão Contratual  ajuizada  por  Gilberto  Trajano de Lima, julgando parcialmente 
procedente o pedido, para declarar a abusividade da utilização da Tabela Price, bem 
como declarar a ilegalidade da capitalização de juros, expurgando o excesso por meio 
da compensação com as parcelas vincendas ou vencidas, na forma simples. Condenou, 
ainda, a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$ 
800,00 (oitocentos reais).

O  apelante,  às  fls.  94/101,  sustenta  que  as  taxas  foram 
expressamente  previstas  no  contrato,  não  havendo  que  se  falar  em  ilegalidade, 
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tampouco em repetição de indébito. Por fim, requer a reforma quanto aos honorários 
advocatícios.

Sem contrarrazões (fls. 83).
 
A  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  89/90, 

opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.

O promovente/apelado ajuizou a presente ação assegurando ter 
firmado contrato de financiamento de veículo, ressaltando que o pagamento de todas as 
prestações resultaria quantia muito aquém da contratada, em decorrência das cláusulas 
abusivas e ilegais previstas no contrato. 

O magistrado a quo, a seu turno, julgou parcialmente procedente 
o pedido, para declarar a abusividade da utilização da Tabela Price, bem como declarar 
a ilegalidade da capitalização de juros, expurgando o excesso por meio da compensação 
com  as  parcelas  vincendas  ou  vencidas,  na  forma  simples.  Condenou,  ainda,  a 
instituição financeira ao pagamento das custas e honorários arbitrados em R$ 800,00 
(oitocentos reais).

Pois bem. Segundo entendimento do STJ, firmado em sede de 
recursos repetitivos, existindo no contrato divergência entre a taxa de juros mensal e a 
anual, resta evidenciada a previsão da capitalização. Vejamos:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. 
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE 
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  DIVERGÊNCIA.CAPITALIZAÇÃO 
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-
36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS 
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E 
EMISSÃO  DE  CARNÊ  (TEC).  EXPRESSA  PREVISÃO 
CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.PRECEDENTES. 
MÚTUO  ACESSÓRIO  PARA  PAGAMENTO  PARCELADO  DO 
IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS  (IOF). 
POSSIBILIDADE.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"  (2ª  Seção,  REsp  973.827/RS, 
julgado  na  forma  do  art.543-C  do  CPC,  acórdão  de  minha 
relatoria, DJe de 24.9.2012).2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 
4.595/1964,  recebida  pela  Constituição  como  lei  complementar, 
compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e 
sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do 
Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.3.  Ao tempo da 
Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança 
de  tarifas  pelas  instituições  financeiras  era  essencialmente  não 
intervencionista,  vale  dizer,  "a  regulamentação  facultava  às 
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos 
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de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, 
desde  que  fossem efetivamente  contratados  e  prestados  ao  cliente, 
assim como  respeitassem os  procedimentos  voltados  a  assegurar  a 
transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o 
início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 
expedida pelo Banco Central  do Brasil.5.  A Tarifa  de  Abertura  de 
Crédito  (TAC)  e  a  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê  (TEC)  não  foram 
previstas  na  Tabela  anexa  à  Circular  BACEN  3.371/2007  e  atos 
normativos  que a  sucederam,  de  forma  que não mais  é  válida  sua 
pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.6. A cobrança de tais 
tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 
celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 
caso  a  caso,  por  meio  da  invocação  de  parâmetros  objetivos  de 
mercado  e  circunstâncias  do  caso  concreto,  não  bastando  a  mera 
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do 
magistrado.7. 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" 
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação 
dada  pela  Resolução  4.021/2011).8.  É  lícito  aos  contratantes 
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e 
de  Crédito  (IOF)  por  meio  financiamento  acessório  ao  mútuo 
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.9. Teses para 
os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 
celebrados  até  30.4.2008  (fim  da  vigência  da  Resolução  CMN 
2.303/96)  era  válida  a  pactuação  das  tarifas  de  abertura  de  crédito 
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o 
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 
concreto.- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, 
em  30.4.2008,  a  cobrança  por  serviços  bancários  prioritários  para 
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em 
norma  padronizadora  expedida  pela  autoridade  monetária.  Desde 
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão 
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra 
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa 
de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador 
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do 
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.- 3ª Tese: 
Podem  as  partes  convencionar  o  pagamento  do  Imposto  sobre 
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento 
acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos  mesmos  encargos 
contratuais.10.  Recurso  especial  parcialmente  provido.(REsp 
1251331/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

A partir de uma análise do contrato de fls. 18/20, percebe-se que 
consta,  de  forma  expressa,  o  percentual  da  taxa  de  juros  mensal,  no  entanto,  resta 
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ausente a taxa anual, dessa maneira, não se faz possível ter ciência sobre o anatocismo, 
o qual é admitido, desde que haja expressa pactuação. 

Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  pela  ausência  de  clara 
previsão sobre a capitalização de juros, há de ser mantida a sentença que declarou sua 
ilegalidade.

No mesmo norte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE REVISÃO CONTRATUAL. 
CONTRATOS DE CHEQUE NOBRE E ABERTURA DE CRÉDITO 
FIXO-TABELA PRICE.  SENTENÇA  DE  PARCIAL 
PROCEDÊNCIA.  RECURSO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA 
RÉ.  ALEGADA  A  OCORRÊNCIA  DE  JULGAMENTO  EXTRA 
PETITA,  NO  TOCANTE  A  CUMULAÇÃO  DOS  JUROS  DE 
MORA  E  MULTA  CONTRATUAL  COM  A  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA, E APRECIAÇÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS.  TESES  ARREDADAS.  APLICAÇÃO  DO 
PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA, CONSOANTE PRECEDENTES 
DO  C.  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  EG. 
CORTE.  SITUAÇÃO  QUE  NÃO  ENSEJA  VIOLAÇÃO 
AOS ARTIGOS 128 E 460 DO CPC. SENTENÇA QUE SE ATÉM 
AS PRETENSÕES MANIFESTADAS PELAS PARTES. EXEGESE 
DA  SÚMULA  N.  381  DO  C.  STJ.(...)  revisão das  cláusulas 
contratuais.  Viabilidade.  aplicação  do  código  de  defesa  do 
consumidor. Súmula n. º 297 do c. Stj. Flexibilização do pacta sunt 
servanda e do ato jurídico perfeito. Exegese do artigo 6º, inciso v, do 
código  consumerista.  Recurso  inacolhido.  contrato  de  adesão. 
Validade.  Exegese do art.  54 do cdc.  No entanto, revisão contratual 
que  se  mostra  perfeitamente  cabível  na  hipótese  de  constatar-se 
cláusulas abusivas. comissão de permanência. Magistrado a quo que 
veda a cobrança do encargo caso esteja cumulado com multa e juros 
de mora. sentença condicional. análise particularizada dos termos dos 
contratos  revisandos  não  realizada.  nulidade  parcial  do  decisum. 
retorno dos autos à comarca de origem para prolação de nova decisão 
desnecessária.  possibilidade  de  enfrentamento  da  matéria  por  este 
tribunal à vista do efeito devolutivo inerente aos recursos. aplicação 
do disposto no art. 515, caput e §§ 1º e 2º, do cpc. pleito visando a 
incidência  da  comissão  cumulada  com multa  contratual  e  juros  de 
mora.  Expressa  previsão  contratual  autorizando  a  sua  exigência. 
Inobstante,  quantum  cobrado  que  não  pode  suplantar  à  soma  dos 
seguintes  encargos:  a)  juros  remuneratórios  pela  taxa  média  de 
mercado,  limitada à do contrato para o período da normalidade,  b) 
juros  de  mora  no  patamar  de  12%  ao  ano  e  multa  contratual  no 
importe  de  2%.  Entendimento  externado  pelo  c.  Stj  no  resp  n. 
1.058.114/rs, afetado pela lei dos recursos repetitivos. Nova redação 
do enunciado n. Iii  do grupo de câmaras de direito comercial desta 
corte.  Parcial  provimento do apelo no ponto. capitalização de juros. 
Pretendida a cobrança na periodicidade mensal. Sentença que veda a 
incidência do encargo. Contratos firmados após a  edição da mp n. º 
1.963-17/2000,  reeditada  sob  n.  2.170-36/01,  sendo  o  de  cheque 
especial  regido  por  legislação  específica.  Inobstante, ausência  de 
expressa  previsão contratual.  Pactuação  da tabela price que  não 
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atende  à  garantia  do  consumidor  de  ter  a  informação  clara  e 
adequada acerca dos encargos contratados. afronta ao art. 6º, iii, 
do cdc. Anatocismo vedado.  recurso desprovido no ponto. ônus da 
sucumbência. Alteração do resultado final da demanda que impõem a 
sua  redistribuição  em prol  da  casa  bancária.  Exegese  do artigo  21, 
caput,  do  cpc.  Compensação  da  verba  honorária,  na  forma  do 
enunciado de  súmula  n.  306,  do  c.  Stj,  ainda  que  uma  das  partes 
litigue sob o pálio da justiça gratuita. recurso conhecido e provido em 
parte. (TJSC; AC 2008.030573-9; Otacílio Costa; Quinta Câmara de 
Direito  Comercial;  Rel.  Des.  Cláudio  Valdyr  Helfenstein;  Julg.  
21/06/2012; DJSC 29/06/2012; Pág. 459) 

Havendo a cobrança indevida, deve o apelante ser condenado à 
devolução dos valores na forma simples.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO BANCÁRIO. 
AÇÃO REVISIONAL.  JUROS REMUNERATÓRIOS.  AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  83/STJ.  CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL  DE  JUROS.  TAXA  ANUAL  SUPERIOR  AO 
DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. 
SÚMULA 83/STJ. TAC E TEC. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E 
SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO 
ATACADO.  SÚMULA  283/STF.  REPETIÇÃO  SIMPLES  DO 
INDÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 6. Quanto à repetição 
do indébito, esta eg. Corte tem jurisprudência pacífica no sentido 
de seu cabimento na forma simples, pois a devolução em dobro 
dos  valores  pagos  pelo  consumidor  somente  é  possível  quando 
demonstrada a má-fé do credor. 7. Agravo regimental a que se nega 
provimento.  (STJ  -  AgRg  no  AgRg  no  AREsp  618.411/MS,  Rel. 
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
26/05/2015, DJe 24/06/2015) 

No  tocante  aos  honorários  advocatícios,  verifica-se  que  não 
merece  reparo  a  sentença,  já  que  o  valor  arbitrado  encontra-se  compatível  com  o 
deslinde da causa, ademais o apelado decaiu de parte ínfima do pedido, devendo, pois, a 
instituição financeira arcar com o ônus sucumbencial.

Por tais razões, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, NEGO 
PROVIMENTO AO RECURSO.

P.I. 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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