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APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO. 
CONTRATO CELEBRADO NO ANO DE 2009.  TARIFA DE 
ABERTURA  DE  CRÉDITO.  ENCARGO  CONTRATUAL 
CONSIDERADO  ILEGAL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS. 
FIXAÇÃO  NO  PATAMAR  DA MÉDIA PRATICADA NO 
MERCADO.  POSSÍVEL  QUANDO  NÃO  ESTIPULADO. 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  NÃO 
DEMONSTRADO.  PRAZO PARA COMPROVAR/JUNTAR. 
NÃO ATENDIMENTO. FATOS ALEGADOS PELA AUTORA 
ADIMITIDOS  COMO  VERDADEIROS  POR  FORÇA  DO 
INC.  I  DO  ART.  539  DO  CPC.  ILEGLIDADE  DA 
COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 557 DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

Somente  se  admite  a  incidência  da  tarifa  de  abertura  de 
crédito - TAC, ou outras denominações para o mesmo fato 
gerador quando baseadas em contratos celebrados até 30 de 
abril de 2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96).

"Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em  
que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do  
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contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado  
para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil,  
salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela  
instituição financeira." (REsp 1141219/MG, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
03/04/2014, DJe 12/05/2014)

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  entendido  que  nas 
operações realizadas pelas instituições financeiras permite-se 
a  capitalização  dos  juros  na periodicidade mensal  quando 
pactuada,  desde que  celebradas  a  partir  da  publicação  da 
Medida Provisória n.  1.963-17/2000, reeditada pela Medida 
Provisória 2.170-36/2001.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Banco Bradesco 
Financiamento S/A contra sentença de fls. 114/120, prolatada pelo Juízo da 4° Vara 
Regional de Mangabeira  que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, ajuizada 
por Maria do Livramento Conceição de Sousa, julgou parcialmente procedente nos 
seguintes termos: 

Por tudo o que foi exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, 
para: a) afastar a incidência de juros remuneratórios superiores à taxa de 
mercado  de  26,85%,  prevalecendo  a  taxa  efetivamente  aplicada  no 
contrato caso caso venha a se mostrar inferior na fase de liquidação; b) 
afastar a incidência de capitalização de juros, em razão da ausência de 
pactuação  expressa;  c)  declarar  nula  a  cláusula  do  contrato  que  diga 
respeito à tarifa de abertura de crédito (TAC);  d) condenar o promovido 
a restituir os valores eventualmente pagos, de forma simples, acrescido 
de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação e correção 
monetária pelo INPC,  a contar do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), 
valores que serão apurados em liquidação de sentença. (sic)

Nas razões recursais,  encartadas às fls.  115/137, o apelante 
afirma que:

1) “Todos  os  encargos  inseridos  no  contrato,  em  análise,  estão  
legalmente previstos, além de protegidos pelo princípio do “pacta sunt servanda”, já que o  
apelado assinou e adquiriu junto a apelante um contrato de financiamento,  por livre e  
espontânea vontade, impelido tão somente pelo seu desejo de contratar e não há qualquer  
fator superveniente que justifique o abrandamento deste princípio.”  (sic) 
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2) (…) é permitida às instituições financeiras estipularem os juros  
em porcentagem acima  do  teto  de  12% ao  ano,  não  havendo  espaço  para  se  falar  em  
ilegalidade/ abusividade, isso porque, conforme tabela juntada aos autos, a taxa média de  
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil aera de 3,42% ao mês e 49,68% ao ano  
(...).”

3) Os  contratos  firmados  após  a  edição  da  Medida 
Provisória n° 1-963-17/00, de 30 de março de 2000, admitem a capitalização mensal 
de juros, inclusive, não sendo necessário estar expressamente pactuada.

4) A  tarifa  de  Abertura  de  Crédito  é  permitida  pela 
Resolução n° 3.609/09 do Banco Central do Brasil, portanto legal sua cobrança.  

Pugna pela  reforma da sentença,  para  que sejam julgados 
improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de fls. 145/149, pela manutenção da sentença. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  154/156,  opina  pelo 
desprovimento do recurso. 

É o relatório.

D E C I D O

Consoante  verifica-se  da  inicial,  Maria  do  Livramento 
Conceição  de  Sousa  celebrou  contrato  de  financiamento  de  veículo  perante  o 
Banco Bradesco Financiamento S/A no valor de R$ 34.561,81 (trinta e quatro mil 
quinhentos  e  sessenta  e  um reais  e  oitenta  e  um centavos),  a  ser  pago em 48 
parcelas  de  R$  1.188,00  (um  mil  cento  e  oitenta  e  oito  reais),  totalizando  R$ 
57.024,00 (cinquenta e sete mil e vinte e quatro reais).

Neste cenário, o autor da demanda entendendo indevida a 
cobrança  de  TAC,  TEC,  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA,  CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL  DE  JUROS  e  JUROS  REMUNERATÓRIOS  EXCESSIVOS,  ajuizou  a 
presente ação revisional com o objetivo de excluí-las da cobrança, e ser restituído 
dos valores pagos indevidamente. 
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Tendo  em  vista  que  o  juízo  a  quo  julgou  parcialmente 
procedente a ação e, havendo recurso voluntário apenas da instituição financeira, 
passo a analisar apenas o ponto em que o recorrente foi vencido,  qual  seja,  1) 
capitalização mensal de juros, 2)  TAC e 3) juros remuneratórios fixados acima 
da taxa de mercado. 

Pois bem.

A revisão judicial  do contrato é juridicamente possível,  no 
entanto,  é  importante  ressaltar  que  sua  alteração  somente  ocorrerá,  caso 
comprovada pela parte autora a efetiva abusividade, em respeito à natureza de 
liberalidade das cláusulas contratuais e do princípio da boa-fé contratual.

1) Capitalização Mensal de Juros

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  entendido  que  nas 
operações realizadas pelas instituições financeiras permite-se a capitalização dos 
juros na periodicidade mensal quando pactuada, desde que celebradas a partir da 
publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17/2000,  reeditada  pela  Medida 
Provisória 2.170-36/2001.

“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.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 
TAXAS  MENSAL  E  ANUAL  EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS. 
LEGALIDADE. 1.  No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado 
segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2ª Seção, as 
seguintes teses para os efeitos do art.  543-C do CPC: -  "É permitida a 
capitalização  de  juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em 
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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". 2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas 
de  juros  mensal  e  anual,  cuja  observância,  não  havendo  prova  de 
abusividade, é de rigor. 3.  Agravo regimental provido.  (STJ;  AgRg-Ag-
REsp 94.486;  Proc.  2011/0297351-9;  SC;  Quarta Turma;  Relª  Min.  Isabel 
Gallotti; Julg. 16/08/2012; DJE 22/08/2012).  

In casu, as partes celebraram contrato em meados de junho 
de 2009 (conforme pode ser auferido no boleto juntado à fl. 16), no entanto não 
consta nos autos que a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, 
portanto indevida sua cobrança.

Em que pese ter sido requerido ao apelante que juntasse o 
contrato no prazo de 05 (dias) dias, fls. 72 e 89, este não atendeu a determinação, 
sendo assim, admitido como verdadeiros os fatos alegados pela autora por força 
do Inciso I do art. 359 do CPC, vejamos: 

Art. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, 
por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar:

I - se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração 
no prazo do art. 357;

Portanto correta a decisão do juízo a quo que declarou ilegal a 
cobrança da capitalização mensal de juros.

2) Tarifa de Abertura de Crédito (  TAC)  

Em conformidade com o julgamento dos recursos repetitivos 
no STJ acerca da matéria, somente se admite a incidência da tarifa de abertura de 
crédito  -  TAC,  ou  outras  denominações  para  o  mesmo  fato  gerador  quando 
baseadas em contratos  celebrados até 30 de abril  de 2008 (fim da vigência da 
Resolução  CMN  2.303/96),  ressalvado  o  exame  de  abusividade  em  cada  caso 
concreto.

Com a vigência da Resolução 3.518/2007, em 30/04/2008, não 
tem mais respaldo a contratação dessas tarifas. Sendo assim, como o contrato em 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009052-85.2010.815.2003     5



questão é datado de junho de 2009 (conforme pode ser auferido no boleto juntado 
à fl. 16), a previsão da referida tarifa administrativa já  era irregular. 

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

CONTRATO  BANCÁRIO.  Abertura  de  crédito  em  conta  corrente 
(empréstimo)  Alegação  de  abuso,  anatocismo  e  excesso  de  cobrança 
Pedido julgado parcialmente procedente Recurso do autor Pretensão ao 
reconhecimento do anatocismo Impossibilidade Legalidade da cobrança 
de capitalização de juros remuneratórios,  com periodicidade inferior a 
um ano,  nos contratos bancários  celebrados após a introdução da MP 
1963-17, desde que prevista expressamente Entendimento jurisprudencial 
do  STJ,  em sede  de  recurso  repetitivo,  sobre  o  assunto  Capitalização 
prevista contratualmente. Não mais tem vigência o teor da Súmula n. 121 
do  E.  Supremo  Tribunal  Federal.  Recurso  desprovido.  CONTRATO 
BANCÁRIO  Abertura  de  crédito  em  conta  corrente  (empréstimo) 
Alegação de abuso e excesso de cobrança Pedido julgado parcialmente 
procedente Afastada a cobrança de tarifas como TAC e Tarifa de Custo 
de  Processamento  Recurso  do  banco  Impossibilidade.  Contrato 
celebrado em  2009 após  a  vigência  da Resolução 3.518/2007 Recurso 
desprovido.  (TJSP;  APL  0013404-31.2009.8.26.0220;  Ac.  7259974; 
Guaratinguetá;  Décima  Quarta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des. 
Cardoso Neto; Julg. 11/12/2013; DJESP 14/01/2014) 

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  CONSIGNATÓRIA  C/C  REVISIONAL. 
ARGUMENTOS  INCAPAZES  DE  DESCONSTITUIR  A  DECISÃO 
PROFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. IMPROVIMENTO. 
I. Não se afigura supressão de instância se o tribunal analisa matéria que 
não restou inteiramente decidida na sentença, mas que foi tratada nos 
autos. Art. 515, §1°, do CPC. II. As taxas de cadastro (tc) e de abertura de 
crédito  (tac)  representam  encargos  de  igual  natureza  e  finalidade. 
Custo  da  operação  sobre  o  serviço  prestado  ao  consumidor  pela 
instituição financeira. III. A cobrança da tarifa de abertura de crédito, 
bem  assim  da  taxa  de  emissão  de  carnê  (tec),  ou  quaisquer  outras 
denominações  adotadas  pelo  mercado,  não  se  afigura  abusiva  se 
firmada nos contratos celebrados até a data de 30.04.2008, a partir de 
quando entrou em vigência a resolução CMN 3.518/2007, que limitou a 
cobrança  por  serviços  bancários  prioritários  para  pessoas  físicas  às 
hipóteses  taxativamente  previstas  em  norma  padronizada  expedida 
pela autoridade monetária. Tendo o contrato em análise sido celebrado 
em setembro de 2009, considera-se inválida a cobrança a título de tac, 
tec,  tc,  ou similares.  III.  Os  valores  relativos ao  seguro  de proteção 
financeira devem ser retornados ao consumidor, por se tratar de venda 
casada,  condição  irregular  de  negociação  nas  relações  de  consumo, 
devendo  o  banco  restituir  os  valores,  uma  vez  que  os  recebeu 
diretamente.  lV.  Limitando-se  o  agravante  a  reiterar  razões  já 
examinadas  em  sede  da  decisão  que  proveu  parcialmente  recurso 
apelatório  interposto,  mantém-se  o  ato,  máxime  se  não  levantado 
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argumento  novo  a  embasar  a  insurgência  recursal.  Precedentes.  V. 
Agravo  desprovido.  (TJGO;  AC  0374071-32.2011.8.09.0051;  Goiânia; 
Terceira Câmara Cível;  Rel.  Des.  Fernando de Castro Mesquita;  DJGO 
17/01/2014; Pág. 191).  

Nesse sentido, correto o ressarcimento da Tarifa de Abertura 
de Crédito à agravada.

3) Juros Remuneratórios

Na esteira do que já vem decidindo o STJ, os juros remuneratórios nos contratos bancários 
não estão limitados a 12% ao ano e, somente devem ser reduzidos judicialmente, se fixados 
em patamar muito elevado, acima da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar 
o consumidor em desvantagem exagerada. 

Caso contrário, deve ser mantido no percentual livremente pactuado entre as 
partes, em respeito ao princípio pacta sunt servanda. Não há, portanto, a sujeição às 
limitações da Lei de Usura. 

Na hipótese em que não se extrai com clareza do contrato celebrado, fls. 11/13v, as taxas 
de juros realmente aplicadas, deve prevalecer a taxa média de mercado usado à época da 
celebração do pacto, qual seja, 26,85% ao ano, segundo o site do BCB – Banco Central do 
Brasil (http://www.bcb.gov.br/?txcredmes  )  . 

Sobre o assunto, o STJ se pronunciou: 

COOPERATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. 
DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.  COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO 
ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS 
REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE, CONTANTO QUE OS JUROS ESTIPULADOS NÃO 
SUPLANTEM A MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS DA ESPÉCIE. (…) 2. "Nos termos da 
jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de 
juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para 
a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o 
cliente o percentual aplicado pela instituição financeira." (AgRg no AREsp 360.562/RS, Rel. 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) 
(…) Recurso especial provido para restabelecer a sentença (REsp 1141219/MG, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 12/05/2014)

Repetição de forma simples, uma vez que não comprovada a 
má-fé da instituição financeira.

   
Face  ao  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO ao  apelo,  com 

fulcro no art. 557,  caput,  CPC, por ser manifestamente improcedente e estar em 
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confronto com jurisprudência dominante de Tribunal Superior.

Publique-se e Intimem-se. 

João Pessoa, 17 de dezembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
                           Relatora
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