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EMENTA:  APELAÇÃO. REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE 
ARRENDAMENTO  MERCANTIL  PARA  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO. 
PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL. NARRAÇÃO  DOS  FATOS 
DECORRE  LOGICAMENTE  O  PEDIDO.  REJEIÇÃO. PRELIMINAR  DE 
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  INEXISTÊNCIA  DE 
VEDAÇÃO  LEGAL  PARA  PLEITO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. LIMITAÇÃO DOS JUROS AO PERCENTUAL DE 12% 
AO  ANO.  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  NESSE  SENTIDO.  NÃO 
CONHECIMENTO  POR  FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL DE 
JUROS  SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA MENSAL.  ADMISSIBILIDADE. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  TARIFA  DE  CADASTRO.  LEGALIDADE. 
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN N.º  3.919/2010.    RESTITUIÇÃO,  NA 
FORMA  SIMPLES,  DOS  VALORES  PAGOS  INDEVIDAMENTE. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  MINORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  VERBA  FIXADA  AO  PRUDENTE  ARBÍTRIO  DO 
MAGISTRADO. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  A  inicial  contém  pedido  e  causa  de  pedir,  da  narração  dos  fatos  decorre 
logicamente a conclusão, o pedido é juridicamente possível,  assim como contém 
pedidos compatíveis entre si, razão pela qual não é inepta.

2.  A  jurisprudência  dominante  do  STJ,  entende  que  a  revisão  de  cláusulas 
contratuais  é  abstratamente  permitida  pelo  ordenamento  jurídico,  especialmente 
quando submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não havendo condenação quanto à limitação da taxa de juros, carece a parte de 
interesse recursal, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento a esse título.

4.  “Admite-se  a  capitalização  mensal  de  juros  nos  contratos  firmados  após 
31/3/2000,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  n.º  1.963-17,  desde  que 
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de 
juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal” (STJ, 
AgRg no AREsp 231.941/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 
Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013).



5. A tarifa de cadastro somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o 
consumidor e a instituição financeira.

6.  Sendo  o  consumidor  cobrado  em quantia  indevida,  porquanto  não  pactuada, 
cabível a devolução, na forma simples, dos valores pagos. Precedentes do STJ.

7. Inexiste razão para minoração dos honorários advocatícios quando prudentemente 
fixados pelo Juízo de primeiro grau.

8. Provimento parcial.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0003491-51.2009.815.0181,  em  que  figuram  como  partes  o  Banco 
Santander (Brasil) S/A. e Luciano Galdino da Costa.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação, 
rejeitadas as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial. 

VOTO.

Banco  Santander  (Brasil)  S/A  interpôs  Apelação  contra  a  Sentença 
prolatada  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira,  nos  autos  da  Ação 
Revisional de Contrato em face dele ajuizada por Luciano Galdino da Costa, que 
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão da incidência 
da  capitalização  de  juros,  da  cumulação  da  comissão  de  permanência  com  a 
correção monetária e da cobrança da Tarifa de Cadastro, e condenou-o à devolução 
em dobro dos valores  cobrados a  este  título,  corrigidos desde a  data  do efetivo 
pagamento  e  com juros  de  mora  de  1% ao  mês  a  contar  da  citação,  além do 
pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o 
valor da condenação, considerando que o Autor decaiu em parte mínima do pedido.

Em suas razões, f. 127/148, arguiu as preliminares de inépcia da inicial, uma 
vez  que  da  narração  dos  fatos  não decorre  logicamente  o  pedido,  e  de 
impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que todas as cláusulas foram 
previamente convencionadas.

No mérito, alegou que o Apelado teve conhecimento prévio das cláusulas do 
contrato, que as instituições financeiras não se limitam à taxa de juros de 12% ao 
ano, que a capitalização dos juros e a cobrança da Tarifa de Cadastro são lícitas, 
porquanto  previamente  pactuadas,  não  existindo  onerosidade  excessiva,  sendo, 
portanto, descabida a repetição de indébito.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e os 
pedidos  julgados  improcedentes  ou,  subsidiariamente,  para  que  seja  minorado  o 



quantum fixado a título de honorários advocatícios.

Nas  Contrarrazões,  f.  167/170,  o  Apelado  requereu  a  manutenção  da 
Sentença, repisando os mesmos argumentos de sua peça de ingresso.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  175/177,  opinando  pelo 
prosseguimento do Recurso sem manifestação sobre o mérito, por não vislumbrar 
quaisquer das hipóteses de sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A Petição Inicial  não é inepta,  porquanto da sua leitura constata-se haver 
narrativa clara e descritiva suficiente dos fatos abordados, com fundamentação legal 
pertinente,  da  qual  decorre logicamente o  seu  pedido,  restando  atendidos  os 
requisitos exigidos pelo art.  282, do CPC, razão pela  qual  rejeito a preliminar 
arguida.

Já  a  preliminar  de  impossibilidade  jurídica  do  pedido  colide  com  a 
jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual a revisão de cláusulas contratuais 
é  abstratamente  permitida  pelo  ordenamento  jurídico,  especialmente  quando 
submetidas  às  disposições  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor1,  impondo-se, 
desta forma, a sua rejeição.

Passo ao mérito.

Com relação à alegação de que as instituições financeiras não se limitam ao 
percentual de juros de 12% ao ano, não conheço desta parte do Recurso por falta de 
interesse recursal, porquanto não houve condenação do Apelante neste sentido.

No que diz respeito à capitalização de juros, é entendimento pacificado do 
STJ2 que deve ser considerada expressamente pactuada quando a taxa anual de juros 

1 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  INCIDÊNCIA  DO  CDC. 
REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  POSSIBILIDADE.  1.  O  Código  de  Defesa  do 
Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula n. 297/STJ. 2. É cabível a 
discussão,  em sede  de  ação  revisional,  do  contrato  e  de  suas  cláusulas  a  fim  de  serem afastadas  
eventuais  ilegalidades.  3.  Agravo  regimental  desprovido  (STJ,  AgRg  no  AREsp  371.229/RS,  Rel.  
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013).

2 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL 
DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DAS MENSAIS. POS-
SIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em 
vigor da MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos  
juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 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 (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS) (STJ, AgRg no AREsp 316735/SC, Terceira 
Turma,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  julgado  em  18/03/2014,  publicado  no  DJe  de 
25/03/2014).

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 



é superior ao duodécuplo da  mensal.

O instrumento contratual em análise, f. 100/104, previu uma taxa de juros 
de 25,05% a.a. e de 1,88% a.m.

Multiplicando-se  a  taxa  mensal  por  doze,  chega-se  ao  percentual  de 
22,56%, inferior à taxa anual, o que torna evidente a pactuação da capitalização de 
juros,  nos  termos  do  entendimento  acima  invocado,  devendo  a  Sentença  ser 
reformada neste ponto.

 Quanto à cobrança da  Tarifa de Cadastro,  o  STJ,  em sede de Recursos 
Especiais submetidos à sistemática do art. 543-C, do CPC3,  declarou que aquela co-
brança está autorizada nos contratos celebrados após 30/04/2008, a partir de quando 
entrou em vigor a Resolução CMN n.º 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, que 
permitiu a cobrança da referida Tarifa4.

Considerando-se que o Contrato em discussão foi firmado em 11/07/2008, f. 
100, após o marco estabelecido na Resolução retrocitada, a cobrança da Tarifa de 
Cadastro é legítima, devendo, portanto, a Sentença ser reformada neste ponto.

CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  TAXA  EFETIVA  ANUAL  SUPERIOR  À  TAXA 
NOMINAL MENSAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELA 2ª SEÇÃO SOB O RITO 
DO  ART.  543-C  DO  CPC  (RESP  N.  973.827/RS,  DJE  DE  24/9/2012).  RECURSO 
MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 
557, § 2º, CPC. 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" (REsp 
n. 973.827/RS, DJe de 24/9/2012). Precedente representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C 
do CPC) (STJ, AgRg no AREsp 461626/MS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 
em 20/03/2014, publicado no DJe de 25/03/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊN-
CIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 
5 E 7 DO STJ. PRECEDENTES. ART. 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 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 per -
mitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973827/RS, Rel.ª para o acórdão Min.ª Ma-
ria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, publicado no DJe 24/09/2012). Prece-
dente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC) [...] (STJ, AgRg no AREsp 438971/MS, 
Quarta  Turma,  Rel.  Min.  Antônio  Carlos  Ferreira,  julgado  em  04/02/2014,  publicado  no  DJe 
11/02/2014).

3 Resp n.°1.251.331/RS e 1.255.573/RS. 

4 Art. 3º A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar 
a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela 
I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a: 
I - cadastro; 
[...]



Em relação à devolução dos demais valores reconhecidos na Sentença como 
indevidamente cobrados pela Instituição Financeira, ora Apelante, o STJ5 pacificou o 
entendimento  de  que  a  cobrança  amparada  em  cláusula  contratual,  ainda  que 
posteriormente declarada ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição 
financeira, devendo a sua devolução ser na forma simples.

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  fixados  em  15%  sobre  o  valor  da 
condenação,  revela-se  condizente  com  a  complexidade  da  causa  e  o  trabalho 
realizado pelos Advogados, razão pela qual deve ser mantido.

Posto isso,  conhecido o Recurso, rejeitadas as preliminares, no mérito, 
dou-lhe provimento parcial para, reformando a Sentença, declarar legítima a 
incidência da capitalização de juros e a cobrança da Tarifa de Cadastro, bem 
como  para  determinar  a  devolução,  na  forma  simples,  dos  demais  valores 
reconhecidos na Sentença como indevidamente  cobrados pelo  Réu/Apelante, 
além de determinar o rateio das custas e honorários advocatícios fixados na 
Sentença,  observando, quanto ao Autor/Apelado, o art. 12, da Lei Federal n.º 
1.060/50.  

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de setembro de 
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega  Coutinho,  dele  também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Dr. 
Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

5 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO 
AUTOR.  1.  Esta  Corte  de  Justiça  possui  entendimento  consolidado  acerca  da  inviabilidade  da 
repetição em dobro de valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a  
cobrança indevida. Precedentes […] (STJ, AgRg no AREsp 177670/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 11/02/2014, publicado no DJe 18/02/2014).


