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Acórdão
Agravo Interno nº.0006956-47.2012.815.0251

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante:  Hugo Barros Camboim– Adv.:Francisco de Assis Camboim. 

Agravado: Aymoré Crédito e Financiamentos e Investimentos S/A - 
Adv.: Antônio Braz da Silva. 

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
REVISÃO CONTRATUAL. JUROS CAPITALIZADOS E 
TARIFA  DE  CADASTRO  -   PRESENÇA  DE 
PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  LEGALIDADE.  MATÉRIA 
JÁ PACIFICADA NO COLENDO STJ E DOMINANTE 
DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO E 
DESOPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

−“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.  973827/RS,  Relatora 
para o acórdão Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  8/8/2012,  DJe 
24/9/2012). ”

− “  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).(STJ,  REsp 
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,  
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  28/08/2013,  Dje  
24/10/2013”.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar 
provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  com  Pedido  de 
Reconsideração interposto  por  Hugo  Barros  Camboim contra  a  Decisão 
Monocrática de fls.  180/188, que deu Provimento a Apelação Cível  interposta 
pelo ora Agravado para reformar a sentença que estava em manifesto confronto 
com jurisprudência pacificada pelo STJ e deste tribunal, relativo a legalidade da 
cobrança  de  Capitalização  de  Juros  e  Tarifa  de  Cadastro  no  contrato  em 
discussão. 

A decisão fustigada entendeu pela possibilidade da cobrança 
de  juros  capitalizados,  bem como,  da  tarifa  de  cadastro  inserta  no  contrato 
bancário, ante a pacifica jurisprudência do STJ e deste tribunal.  

 
Inconformado, recorre o Agravante, fls.190/194, defendendo 

os mesmos fundamentos da apelação, que a capitalização de juros é ilegal e 
defendendo a  tese   de que seria  ilegal  a cobrança de Tarifa  de Abertura  de 
Crédito (TAC), fazendo confusão entre esta taxa e Tarifa de Cadastro, que era a 
que estava inserta no contrato.  

Por  fim,  pugnou pelo  exercício  do juízo  de retratação ou, 
alternativamente,  que  leve  a  matéria  ao  conhecimento  da  Câmara,  dando 
provimento ao Agravo. 

É o relatório.   

V O T O

De  logo,  manifesto-me  aduzindo  que  mantendo  todos  os 
termos decisórios de fls. 180/188, máxime em decorrência do princípio do livre 
convencimento motivado, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto 
a modificar o decisum.
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Tenciona a Agravante, modificar a decisão singular que que 
deu provimento ao recurso apelatório com fulcro no art. 557, §1º- A, do CPC, 
fundamentando  sua  tese  na  ilegalidade  dos  Juros  Capitalizados  e   da 
cobrança de Tarifa de Cadastro. 

Dos Juros Capitalizados

Sendo  assim,  a  decisão  ora  fustigada  se  baseou  no 
entendimento consolidado do STJ e deste tribunal  de que,  a capitalização de 
juros  é  legal,  desde que expressa,  assim como se  observou do contrato  em 
discussão, fls. 20/23, onde consta a taxa de juros mensal de 1,37% e a taxa de 
juros anual de 17,74%. 

Neste contexto, corroborando os fundamentos já expostos, 
importante a transcrição dos seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO. 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 
OCORRÊNCIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS. 
TAXAS  MENSAL  E  ANUAL  EXPRESSAMENTE 
CONTRATADAS.  FALTA  DE  INTERESSE 
RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.- O Tribunal  
de origem apreciou todas as questões relevantes  
ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe  
foi submetido. Portanto, não há que se falar em 
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil  
(CPC) ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- A 
Segunda  Seção  desta  Corte  firmou  o 
entendimento de 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. Observa-se,  assim,  a  ausência  de 
interesse recursal, pois a decisão ora agravada, no  
ponto,  está  de  acordo  com  o  entendimento 
defendido pelo Recorrente. 3.- Agravo Regimental  
improvido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1379966  SC  
2013/0120304-6,  Relator:  Ministro  SIDNEI 
BENETI,  Data  de Julgamento: 22/10/2013, T3 -  
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TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
12/11/2013).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL  DOS  JUROS.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA. 
TAXA  ANUAL  SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA 
MENSAL  INDICADA  PELAS  INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA.
1.   O  relator  está  autorizado  a  decidir  
monocraticamente  recurso  fundado  em 
jurisprudência dominante (CPC, art. 557, caput e  
§ 1º- A). Ademais, eventual nulidade da decisão  
singular fica superada com a apreciação do tema  
pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.
2.  "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.  
973827/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).
3.  No  caso,  ficou  consignado  no  acórdão 
recorrido que houve expressa pactuação da 
capitalização  de  juros,  nos  termos  da 
jurisprudência desta Corte.
4. Agravo  regimental  a  que  se  nega 

provimento.  (AgRg no AREsp 416.686/DF,  Rel.  
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA 
TURMA,  julgado  em  26/11/2013,  DJe 
06/12/2013).

Assim,  conforme  decidido  pelo  STJ,  basta  que  haja  a 
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 
mensal  para  ser  suficiente  para  permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual 
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contratada,  como  houve  no  caso,  não  merecendo  retoques  a  decisão  ora 
fustigada. 

Da Tarifa de Cadastro

O Colendo  Superior Tribunal de Justiça,  ao analisar, em 
sede de recurso repetitivo, a legalidade das Taxas de Abertura de Crédito e Taxa 
de Emissão de Carnê, também tratou da questão atinente à Tarifa de Cadastro 
e  à  estipulação  de  pagamento  de  IOF,  entendendo  que  tais  encargos  são 
legítimos, desde que pactuados, veja-se:

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.
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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 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 
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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.
-Recurso  especial  parcialmente  provido.  (grifos 
nossos)  (STJ,  REsp  1251331/RS,  Rel.  Ministra 
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO, 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                 7



Processo nº. 0006956-47.2012.815.0251

julgado em 28/08/2013, Dje 24/10/2013).

Portanto, seguindo o que foi decidido pelo Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, a cobrança da Tarifa de Cadastro, que soma o montante de 
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), deve ser entendida como sendo legal, 
na medida em que há previsão expressa nas Resoluções do Banco Central, bem 
como em seus atos normativos padronizadores.

Dessa forma, mantenho a mesma decisão.

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO 
INTERNO. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de 
novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 
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