
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001781-72.2012.815.0251 — 5ª Vara de Patos
RELATOR       : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : Banco J Safra S/A
ADVOGADO   : Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei
APELADO    : Gutemberg Silvério Campos
ADVOGADO   : Clodoaldo Pereira Vicente de Souza

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  — 
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  —  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  —  IRRESIGNAÇÃO  —  TARIFA  DE 
CADASTRO  —  EXPRESSA  PREVISÃO  — 
LEGALIDADE  —  DESPESAS  DE  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  E  EMOLUMENTOS  DE  REGISTRO  — 
ABUSIVIDADE — DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES 
—  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC  — 
PROVIMENTO PARCIAL.

—  “É  permitida  a  cobrança  da Tarifa de Cadastro no  início  do 
relacionamento entre o cliente e instituição financeira,  e desde que 
contratada  expressamente  como  "Tarifa de  Cadastro".”  (TJMG; 
APCV 1.0674.14.001702-3/001; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; 
Julg. 11/12/2014; DJEMG 19/12/2014) 

— “Não encontra respaldo legal a cobrança de taxas administrativas 
que representam o repasse de custos inerentes à própria atividade de 
crédito  da  instituição  financeira,  identificadas  como  tarifas  de 
emolumentos de  registro  e  despesas  de  prestação  de  serviços.,  por 
serem abusivas, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.” (TJDF; 
Rec. 2012.01.1.000662-7; Ac. 790.140; Terceira Turma Cível;  Rel. 
Des. Otávio Augusto; DJDFTE 23/05/2014; Pág. 132)  

Vistos, etc.

Trata-se de  apelação cível interposta pelo  Banco J Safra S/A 
contra  a sentença  de fls.  68/70,  proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual 
ajuizada por  Gutemberg Silvério Campos, julgando procedente, em parte, o pedido, 
para  declarar  abusivas  as  cláusulas  que  asseguram  a  cobrança  da  tarifa  de 
cadastro/renovação e congêneres (emolumentos de registros e despesas de prestação de 
serviços), determinando, ainda, a repetição do indébito na foma dobrada. 
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O apelante, em suas razões recursais (fls. 72/90), assegura que o 
recorrido  tomou  ciência  de  todas  as  condições  de  pagamento,  pois  estavam 
expressamente previstas no contrato, dessa forma, não há que se falar em abusividade, 
tampouco na restituição do indébito. 

Contrarrazões  às fls. 96/102.
 
A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer  de fls.  110/119, 

opinou pelo provimento parcial da apelação, para que seja reconhecida a legalidade da 
cobrança da tarifa de cadastro, bem como que o valor indevidamente cobrado a título de 
serviços prestados por terceiros seja restituído na forma simples.

É o relatório. Decido.

O promovente/apelado ajuizou a presente ação assegurando ter 
firmado contrato de financiamento do valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para 
aquisição de um veículo, a ser dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 
492,84 (quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos). Ressaltou 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 procedente, em parte, o 
pedido,  para  declarar  abusivas  as  cláusulas  que  asseguram a  cobrança  da  tarifa  de 
cadastro/renovação e congêneres (emolumentos de registros e despesas de prestação de 
serviços), determinando, ainda, a repetição do indébito na foma dobrada. 

O apelante assegura que o recorrido tomou ciência de todas as 
condições  de  pagamento,  pois  estavam  expressamente  previstas  no  contrato,  dessa 
forma, não há que se falar em abusividade, tampouco na restituição do indébito. 

Pois bem. De acordo com entendimento do STJ, é permitida a 
cobrança  da  Tarifa  de  Cadastro  no  início  do  relacionamento  entre  o  consumidor  e 
instituição financeira, desde que haja expressa previsão. Vejamos: 

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.  RECLAMAÇÃO.  TARIFAS 
BANCÁRIAS.  LEGALIDADE.  TARIFA  DE  CADASTRO.  1.-  A 
Reclamação de que trata a Resolução/STJ nº 12/2009 não pode ser proposta 
para discutir questões de direito processual (AgRg no MS 18.665/MT, Rel. 
Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 12/11/2012).  2.-  A 
expressão "jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" constante no art. 
1º da Resolução/STJ nº 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, 
admitindo-se como tal, apenas  o entendimento absolutamente consolidado 
no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, 
apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria 
de  direito  material  controvertida  ou  proferido  julgamento  de  Recurso 
Especial  representativo  da  controvérsia  sobre  a  questão,  pelo  rito  dos 
Recursos  Especiais  Repetitivos  (CPC,  art.  543-C,  com a  redação  da  Lei 
11.672,  de  8.5.2008).(AgRg  na  Rcl  4312/RJ,  Rel.  Ministro  PAULO  DE 
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/10/2010).  3.- A 2ª 
Seção,  no  julgamento  do  REsp  1.251.331/RS,  Rel.  Ministra  MARIA 
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013, lavrado sob 
o  regime  do  artigo  543-C do  Código  de  Processo  Civil,  afirmou  ser 
"válida  a  Tarifa  de  Cadastro  expressamente  tipificada  em  ato 
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normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode 
ser  cobrada  no  início  do  relacionamento  entre  o  consumidor  e  a 
instituição financeira." 4.- Reclamação parcialmente provida. (Rcl 16.644/
ES,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em 
28/05/2014, DJe 02/06/2014)

No mesmo norte:

APELAÇÃO  CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL.  CÉDULA  DE 
CRÉDITO  BANCÁRIO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  CDC. 
APLICABILIDADE. TARIFAS DECADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO 
BEM. LEGALIDADE.  TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO E DE 
REGISTRO DE CONTRATO. ILEGALIDADE -SEGUROS AUTO E DE 
PROTEÇÃO  FINANCEIRA.  ABUSIVIDADE.  INOCORRÊNCIA. 1-  O 
Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  aos  negócios  jurídicos 
entabulados  com  as  instituições  financeiras.  2-  É  permitida  a  cobrança 
da Tarifa de Cadastro no  início  do  relacionamento  entre  o  cliente  e 
instituição  financeira,  e  desde  que  contratada  expressamente  como 
"Tarifa de Cadastro". 3- É legal a cobrança da Tarifa de Avaliação de 
Bem, desde que expressamente contratada e que se trate de financiamento de 
veículo usado (não sendo, por óbvio, cabível no financiamento de veículo 
novo).  4-  É  ilegal,  independentemente  de  prévia  contratação,  a  cobrança 
da tarifa de serviços de terceiros, pois corresponde a encargo que deve ser 
suportado pela instituição financeira, não podendo, por isso, ser transferido 
para  o  consumidor.  5-  É  também  abusiva,  independentemente  de  prévia 
contratação, a cobrança datarifa de registro do contrato, depois da edição da 
Lei nº 11.882/2008, que dispensou qualquer outro registro público além da 
anotação da alienação fiduciária de veículo automotor no próprio certificado 
de registro do veículo. 6- É lícita a cobrança de "seguro auto" nas cédulas de 
crédito  bancário,  nos  termos  do  art.  36  da  Lei  nº  10.931/04.  7-  Não  há 
abusividade na cobrança de seguro de proteção financeira, cujo objetivo é 
garantir a quitação da dívida do segurado, no caso de morte ou invalidez, ou 
até  mesmo desemprego  involuntário,  desde  que  expressamente  pactuado. 
V.V.: As tarifas cobradas como a de avaliação de bem, seguro autor e seguro 
são manifestamente abusivas, tendo em vista que são despesas intrínsecas ao 
negócio  jurídico  realizado  e  que  não  pode  ser  repassada  ao  consumidor 
devendo ser extirpada do contrato. (TJMG; APCV 1.0674.14.001702-3/001; 
Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 11/12/2014; DJEMG 19/12/2014) 

No presente caso, a partir de uma análise do contrato firmado 
entre as partes (fls. 12/16), vislumbra-se a expressa previsão da tarifa de cadastro, sendo 
assim, legal a sua cobrança.

Por outro lado, ilegais as tarifas denominadas emolumentos de 
registros e despesas de prestação de serviços. Vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE REVISÃO DE  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.  CÉDULA DE 
CRÉDITO  BANCÁRIO.  ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO  EXTRA  PETITA. 
INOCORRÊNCIA.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  APLICAÇÃO  DA  MP  2170-36. 
INCONSTITUCIONALIDADE  INCIDENTAL.  NÃO  VINCULAÇÃO. 
TARIFA  DE CADASTRO.  COBRANÇA PERMITIDA.  TARIFAS  SEM 
CONTRAPRESTAÇÃO  PARA  O  CONSUMIDOR.  ABUSIVIDADE. 
EXCLUSÃO.  SENTENÇA  REFORMADA. 1.  Não  há  falar-se  em 
vício extra  petita quando  o  julgamento  se  deu  dentro  dos  moldes 
apresentados  e  requeridos  pela  parte  autora,  inexistindo  fundamentos  ou 
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análise que esteja fora do pleiteado. Preliminar rejeitada. 2. Os bancos, como 
prestadores  de  serviços,  estão  submetidos  ao  Código  de  Defesa  do 
Consumidor.  3.  Segundo  estabelece  a  MP  2170-36/2001,  é  possível  a 
capitalização  mensal  dos  juros  nos  contratos  firmados  com  instituições 
financeiras a partir de 31 de março de 2000. 4. A orientação do Conselho 
Especial  deste  eg.  Tribunal  de  Justiça,  quanto  à  declaração  de 
inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 5. da MP nº. 2.170-36, não 
possui  o  condão  de  vincular  a  decisão  dos  seus  órgãos  fracionários, 
sobretudo  se  ainda  pendente  julgamento  relativo  à  matéria  no  Pretório 
Excelso.  5.  Admite-se,  no contrato de  cédula  de  crédito  bancário,  a 
capitalização mensal de juros (art. 28, § 1º, I, da Lei nº. 10.931/2004). 6. A 
Segunda Seção do STJ, em 28/08/2013, julgou o RESP 1.255.573/RS[1], 
sob  o  regime  do art.  543  -  C  do  CPC,  e  o  RESP  1.251.331/RS[2]e, 
ratificando  sua  jurisprudência,  entendeu  que  é  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 início de relacionamento 
referente  à  abertura  de  conta  de  depósito  à  vista  ou  de  poupança  ou  à 
contratação  de  operação  de  crédito  ou  de  arrendamento  mercantil,  não 
podendo,  contudo,  ser  cobrada  cumulativamente.  7.  Inexistindo nos autos 
prova de que o recorrente detinha relacionamento anterior com a instituição 
recorrida, é lícita a cobrança de Tarifa de Cadastro. 8. Não encontra respaldo 
legal  a  cobrança  de  taxas  administrativas  que  representam  o  repasse  de 
custos  inerentes  à  própria  atividade  de  crédito  da  instituição  financeira, 
identificadas  como  tarifas  de. emolumentos de  registro  e  despesas  de 
prestação de serviços., por serem abusivas, nos termos do art. 51, inciso 
IV, do CDC.  9. Recursos  da autora  e  do réu conhecidos  e  parcialmente 
providos. Unânime. (TJDF; Rec. 2012.01.1.000662-7; Ac. 790.140; Terceira 
Turma Cível; Rel. Des. Otávio Augusto; DJDFTE 23/05/2014; Pág. 132)  

Vale  ressaltar,  no  entanto,  que  pelo  fato  de  existir  expressa 
previsão no contrato a respeito de tais tarifas, a devolução há de ser na forma simples.

Por tais  razões,  aplicando o art.  557,  § 1º-A,  do CPC,  DOU 
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar a condenação imposta ao apelante, 
referente  à  tarifa  de  cadastro,  em  virtude  de  sua  legalidade,  mantendo  as  demais, 
ressaltando que a devolução deve ser efetuada na forma simples.

Custas  e  honorários  advocatícios  em  R$  800,00  (oitocentos 
reais) de forma pro rata.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 12 de janeiro de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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