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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001308-72.2012.815.0191.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Soledade.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o  Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
1º APELANTE: Banco Itaú S/A.
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva.
2º APELANTE: Genival Marques Pereira Neto.
ADVOGADO: Rodolfo Rodrigues Menezes.
APELADOS: Os Apelantes.

EMENTA:  REVISIONAL. ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  ALEGAÇÕES.
ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, LIMITAÇÃO DOS JUROS
EM  12%  A.A.,  NULIDADE  DAS  TARIFAS  DE  CADASTRO,  SEGURO,
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E  INCLUSÃO  DE  GRAVAME.  PEDIDO
JULGADO  IMPROCEDENTE.  APELAÇÃO  DO  AUTOR.  INTERPOSIÇÃO
FORA  DO  PRAZO  LEGAL.  ART.  1.003,  §5º,  DO  CPC/2015.
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.  NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO
DO BANCO RÉU. TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO.
COBRANÇA ABUSIVA.  DEVOLUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  ART.  51,  IV,  DO
CDC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO
DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A tempestividade dos recursos é matéria de ordem pública, configurando vício
insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.

2. A cobrança da Tarifa de Inserção de Gravame Eletrônico é ilegal na medida em que já
engloba o próprio negócio empreendido pelo banco, não devendo tal encargo ser transferido
ao consumidor. Precedentes desta Quarta Câmara Especializada Cível.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
nº  0001308-72.2012.815.0191,  em  que  figuram  como  Partes Genival  Marques
Pereira Neto e o Banco Itaú S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em não conhecer da Apelação do Autor e,
conhecida a do banco Réu, negar-lhe provimento.

VOTO.

O Banco Itaú S/A interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Soledade, f. 82/88, nos autos da Ação Revisional por
em  seu  desfavor  ajuizada  por Genival  Marques  Pereira  Neto,  que  julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando-o a restituir ao Autor o valor pago a
título de Gravame Eletrônico, e, por outro lado, julgou improcedente o pedido que



objetivava a declaração de ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios e de
sua  incidência  acima  dos  12% ao  ano,  bem como da  abusividade  das  cláusulas
contratuais que cobravam a Tarifa de Cadastro, Serviços de Terceiros e Seguro, e a
devolução do indébito pago referente a esses títulos de forma dobrada.

Em suas razões,  f. 100/114,  alegou que o Autor  teve conhecimento prévio
das cláusulas contratuais, devendo ser observado o princípio do pacta sunt servanda,
que é legal a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual e desde que
expressamente pactuada,  que o STJ firmou posicionamento no sentido de que as
instituições  financeiras  não  estão  sujeitas  à  limitação  de  juros  moratórios  no
percentual de 12% a.a.,  que  as tarifas cobradas visam ressarcir os custos gerados
pela contratação dos serviços, inexistindo onerosidade excessiva, e que é legítima a
cobrança da TAC quando efetivamente contratada, pugnando pelo provimento do
Recurso para que a Sentença seja reformada e o pedido julgado improcedente.

O Autor também interpôs  Apelação, f. 90/98, sustentando que  é vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, consoante art. 4º do
Decreto  n.º  22.626/33  c/c  a  Súmula  121  do  STJ,  que  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras,  que  os  juros  remuneratórios
devem respeitar o limite constitucional de 12% a.a., e que as cláusulas que preveem
o pagamento  das  tarifas  discutidas  são  nulas  de  pleno  direito  por  haverem sido
firmadas  em  desacordo  com  as  disposições  do  CDC,  pelo  que  requereu  o
provimento  do  Apelo  e  reforma  da  Sentença,  para  que  o  pedido  seja  julgado
totalmente procedente.

Sem Contrarrazões aos Recursos, consoante a Certidão de f. 123-v.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por inexistirem
quaisquer  das  hipóteses  do  art.  178,  incisos  I  a  III,  do  Código  de  Processo
Civil/2015.

É o Relatório.

As  Partes  foram  intimadas  da  Sentença  por  meio  do  Diário  da  Justiça
disponibilizado em data de 21/08/2015, sexta-feira, sendo considerado publicado no
dia  útil  seguinte,  24/08/2015,  segunda-feira,  f.  89,  iniciando-se  o  prazo  recursal
estabelecido  no §5º,  do art.  1.003,  do CPC/2015,  no dia  25/08/2015,  terça-feira,
exaurindo-se no dia 08/09/2015, terça-feira.

Considerando que a Apelação interposta pelo Autor foi protocolada no dia
16/09/2015, f. 90, ou seja, após transcorrido o prazo recursal, comprovada está sua



intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade do Recurso1,  razão pela
qual dele não conheço.

O Apelo do Banco Réu, por sua vez, é tempestivo, f. 100, e o preparo foi
recolhido, f. 115, pelo que, presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Conquanto a Instituição Financeira tenha impugnado, nas razões recursais,
todas  as  matérias  constantes  do pedido inicial,  a  Sentença  apenas  condenou-o  à
restituição  da  Tarifa  de  Inclusão  de  Gravame  Eletrônico,  única  tarifa  que  deve,
portanto, ser analisada nesta Segunda Instância.

1 PROCESSUAL CIVIL – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO
–  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA  –  NÃO-OCORRÊNCIA  DA  PRECLUSÃO  –
PRECEDENTES. 1. A orientação majoritária desta Corte está no sentido de que a intempestividade é
requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa
não  a  tenha  suscitado  ou  tenha-na  apontado  tardiamente,  porquanto  não  sujeita  à  preclusão.  2.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a intempestividade do
agravo regimental de fls. 152/165 e restabelecer a decisão de fls. 146/149 (STJ, EDcl no AgRg nos
EREsp 886476/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Julgado em 25/11/2009, DJe 07/12/2009).

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
– VÍCIO INSANÁVEL –  VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO[...]4.  A tempestividade  dos
recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a
qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para dar provimento ao recurso especial (STJ, EDcl no REsp 942018/SP, Rel. Ministra
Eliana Camon, Julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009).



Os Órgãos Fracionários deste TJPB solidificaram o entendimento2 de que as
Tarifas denominadas serviços de terceiros, avaliação de bem, registro de contrato,
serviços  concessionária/lojista,  despesas  operacionais,  promotora  de  vendas,
gravame eletrônico,  serviço correspondente não bancário,  são inerentes à própria
atividade  da  instituição  financeira,  sendo  sua  cobrança  considerada  abusiva,
importando em vantagem exagerada em detrimento do consumidor, configurando
ofensa ao disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor3.

Da análise do instrumento contratual,  constata-se a cobrança da Tarifa de
Inserção de Gravame, no valor de R$ 42,85, item 23.1 do Contrato, f. 12, o que

2 APELAÇÕES.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  TARIFA  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO.  LEGALIDADE  QUANTO  À  PACTUAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  ANTERIOR  À  30/04/2008
(FIM  DA  VIGÊNCIA  DA  RESOLUÇÃO  CMN  2.303/96).  ABUSIVIDADE  QUANTO  AO  VALOR.
EXCESSO DECOTADO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21 PARÁGRAFO
ÚNICO DO CPC. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO
APELO DO RÉU.[...] Tratando-se de despesas com serviços de terceiros, a sua cobrança, além de não atender
a advertência da resolução 3.518/64, afronta a regra inserida no Código de Defesa do Consumidor. É abusivo o
repasse ao consumidor de tarifas provenientes de operações que são de interesse e responsabilidade exclusivos
do fornecedor dos serviços, inerentes à sua atividade voltada ao lucro, como é o caso de serviços de terceiros.
A cobrança de tarifas exorbitantes pela instituição financeira ofende aos princípios da boa fé e equidade, uma
vez que o serviço é essencial e inerente à própria atividade bancária e já é remunerado pelos juros contratuais,
devendo ser restituídos os valores  indevidamente cobrados em dobro.  […]. (TJPB; AC 200.2011.016002-
1/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 05/03/2014; Pág. 18).  

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS
PAGAS  A  MAIOR  EM  DOBRO  COM  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. [...]
Cobrança  de  demais  encargos  administrativos.  Tarifa  de  avaliação  de  bem.  Abusividade.  Ocorrência.
Inteligência  do  art.  557,  §  1º-a,  do  código  de  processo  civil.  Provimento  parcial  do  recurso.  A  revisão
contratual  é possível  ao interessado quando os termos  pactuados se  revelem excessivamente  onerosos ou
desproporcionais. Não resta dúvida da aplicação aos contratos bancários das disposições do Código de Defesa
do Consumidor, inclusive, já sumulado pelo Superior Tribunal de justiça, conforme a de nº 297. [...] (TJPB;
APL  0027716-73.2010.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho; DJPB 16/09/2014; Pág. 18).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.  PRELIMINARES.  IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  POSSIBILIDADE.  TARIFA  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  (TAC).
ILEGALIDADE DA COBRANÇA PARA CONTRATOS POSTERIORES A 30.04.2008. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ILEGALIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. [...] É abusiva a taxa de serviços de terceiros, por transferir custos
administrativos inerentes ao financiamento para a parte hipossuficiente, constituindo ambas meios indevidos
de captação de lucros pelos bancos. (TJPB; APL 0045828-56.2011.815.2001; Primeira Câmara Especializada
Cível; Relª Desª Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 10/11/2014; Pág. 13).

PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c revisional
de contrato e repetição de indébito. Contrato de arrendamento mercantil. […] Tarifa de registro de contrato e
de avaliação do bem. Custo relativo à atividade da instituição financeira. Cobrança abusiva. Repetição do
indébito.  Tarifas  bancárias.  Previsão  contratual.  Livre  pactuação  entre  as  partes.  Má-fé.  Indemonstrada.
Devolução na forma simples. […] (TJPB; APL 0071080-27.2012.815.2001; Segunda Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 12/12/2014; Pág. 10).

PROCESSO  CIVIL.  Agravo  interno.  Ação  revisional  c/c  repetição  de  indébito.  Procedência  parcial.
Irresignação da parte demandada. Serviços de terceiros e correspondente não bancário. Transferência do custo
da operação para o consumidor. Ilegalidade. Interposiçao de agravo interno. Ausência de novos elementos
capazes de modificar a decisão interinamente agravada. Desprovimento do recurso. Embora contratualmente
previstos, a cobrança de tarifas de serviços de terceiros e serviços correspondente não bancario são abusivas na
medida em que transfere para o consumidor custo de serviços ínsitos à operação bancária que não representam
contraprestação dos serviços contratados. Afinal, é abusiva a cobrança de taxas que não representam prestação
de serviço ao cliente, servindo apenas como estratagema para redução de riscos da atividade do fornecedor.



impõe a  devolução unicamente  da referida  tarifa,  como acertadamente decidiu  o
Juízo, em consonância com o entendimento acima invocado.

Posto isso,  não conhecida a Apelação do Autor e  conhecida a Apelação
do Banco Promovido, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 30 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

recurso desprovido, para manter a decisão internamente agravada em todos seus termos. (TJPB; AG 0012134-
18.2012.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 06/10/2014;
Pág. 14). 

3 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos
e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;


