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EMENTA: RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO  DE  RECURSO  INOMINADO
POR TURMA RECURSAL.  SUPOSTO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE
DECISÕES  DO  STJ.  INVOCAÇÃO  DOS  ACÓRDÃOS  LAVRADOS  NOS
AUTOS  DO  RECURSO  ESPECIAL  N.°  1.255.573/RS  E  DO  RECURSO
ESPECIAL  N.°  1.251.331/RS.  AUSÊNCIA  DE  SIMILITUDE  FÁTICA  E
JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
DISCUSSÃO  REFERENTE  À  DENOMINADA  “TARIFA  DE  SEGURO  DE
PROTEÇÃO  FINANCEIRA”.  RUBRICA  NÃO  DEBATIDA  PELO  STJ.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Nos julgamentos dos Recursos Especiais n.os 1.255.573/RS e 1.251.331/RS, o STJ
tratou da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito  (TAC), da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC), da Tarifa de Cadastro, da Comissão de Permanência, do financiamento
do IOF incidente sobre mútuos bancários e da capitalização de juros remuneratórios,
nada  dispondo  a  respeito  da  assim  denominada  “Tarifa  de  Seguro  de  Proteção
Financeira”, o que evidencia a ausência de similitude fática e jurídica entre o caso
concreto e os paradigmas invocados. 

2.  A  ausência  de  similitude  entre  a  matéria  debatida  no  caso  concreto  e  os
paradigmas invocados fulmina o interesse-adequação da reclamação, o que impõe o
indeferimento  in limine da inicial pelo Relator. Precedentes do STJ. Aplicação do
art. 127, X, do RITJPB.

Vistos etc.

Antonio Severino da Silva propôs Reclamação contra o Acórdão da 3ª Turma
Recursal  da  Capital  que  desproveu  o  Recurso  Inominado  por  ele  interposto  para
impugnar Sentença do 3° Juizado Especial Cível que julgou improcedente seu pedido
de  repetição  em  dobro  da  assim  denominada  “Tarifa  de  Seguro  de  Proteção
Financeira”, cobrada por ocasião da celebração de mútuo feneratício com o Banco Fiat
S/A, no importe de R$ 240,00.

Alegou que o julgado colidiu com as teses firmadas pelo STJ nos Recursos
Especiais de n.os 1.255.573/RS e 1.251.331/RS.



Requereu a concessão de liminar para que o curso do processo de referência
seja  imediatamente  suspenso e,  no  mérito,  pediu  a  reforma do Acórdão da  Turma
Recursal para que seja julgado procedente seu pedido de repetição em dobro do valor
correspondente à “Tarifa de Seguro de Proteção Financeira”.

A Reclamação foi originalmente apresentada perante o Superior Tribunal de
Justiça e posteriormente remetida a este Tribunal por força de Despacho do Exm.°
Min. João Otávio de Noronha, f. 36, lastreado na Resolução STJ/GP n.° 03/2016.

É o Relatório.

Nos julgamentos dos Recursos Especiais de n.os 1.255.573/RS e 1.251.331/RS,
o  STJ  tratou  da  cobrança  da  Tarifa  de  Abertura  de  Crédito   (TAC),  da  Tarifa  de
Emissão de Carnê (TEC), da Tarifa de Cadastro,  da Comissão de Permanência,  do
financiamento do IOF incidente sobre mútuos bancários e da capitalização de juros
remuneratórios, nada dispondo a respeito da assim denominada “Tarifa de Seguro de
Proteção Financeira”, o que evidencia a ausência de similitude fática e jurídica entre o
caso concreto e os paradigmas invocados. 

Para um melhor esclarecimento, colaciono as ementas dos julgados referidos:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO
INDÉBITO.  RECURSOS REPETITIVOS.  TARIFAS BANCÁRIAS.  TAC E TEC.
EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.  LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2.  Tratando-se  de  relação  de  consumo  ou  de  contrato  de  adesão,  a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado
322 da Súmula do STJ).
3. 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.
4. 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."  5.  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.
6. 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.
7.  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.
8. 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).
9. 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.
10. 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.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp 1255573/RS, Rel.
Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  Segunda  Seção,  julgado  em  28/08/2013,  DJe
24/10/2013).

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.
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
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.
10.  Recurso  especial  parcialmente  provido  (STJ,  REsp  1251331/RS,  Rel.  Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

As ementas colacionadas evidenciam que a Tarifa discutida pela Reclamação
não foi objeto de deliberação pela Corte Superior.

A  ausência  de  similitude  entre  a  matéria  debatida  no  caso  concreto  e  os
paradigmas invocados fulmina o interesse-adequação da reclamação, o que impõe o
indeferimento in limine da inicial pelo Relator. 

Ilustrando esse raciocínio, os seguintes precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  RECLAMAÇÃO AJUIZADA COM
BASE  NA  RESOLUÇÃO  Nº  12/2009-STJ.  AUSÊNCIA  COTEJO  ANALÍTICO
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE



FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
1 - Nos termos do art. 6º da Resolução nº 12/2009 do STJ, as "decisões proferidas pelo
relator são irrecorríveis".
2 - Ainda que assim não fosse, a irresignação não mereceria acolhida. Isso porque não
se  revela  possível  o  conhecimento  da  reclamação,  pois  a  parte  reclamante  não
procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o
ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
alegada solução jurídica diversa. Ademais não há similitude fática entre o precedente
desta Corte alegadamente afrontado e a decisão proferida pelo juizado especial.
3 - Agravo regimental  não conhecido  (STJ, AgRg na Rcl 9.160/DF,  Rel.  Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/03/2014, DJe 01/04/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE  SEGURANÇA.  ATO  DE  MINISTRO  RELATOR.  INDEFERIMENTO  DE
RECLAMAÇÃO.  TURMA  RECURSAL.  RESOLUÇÃO  N.  12/2009/STJ.
IRRECORRIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  TERATOLOGIA  OU  FLAGRANTE
ILEGALIDADE. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
1.  Discute-se,  no mandado de segurança,  ato  de Ministro do Superior  Tribunal  de
Justiça que indeferiu o processamento de reclamação ajuizada com base na Resolução
STJ n. 12/2009, pois o reclamante teria deixado de proceder ao necessário cotejo entre
o  acórdão  reclamado  e  os  acórdãos  que  deram  origem  ao  enunciado  sumular
supostamente contrariado.
[…]
5. Levando em conta o caráter excepcional que envolve a admissão das reclamações
ajuizadas  contra  decisões  colegiadas  emitidas  por  Juizado  Especial  Estadual,  a
demonstração da divergência com o entendimento do STJ, ainda que sumulado, deve
ser feita mediante cotejo analítico entre os julgados, de forma a evidenciar a similitude
fática com os arestos que originaram o enunciado sumular. Precedentes.
6.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento  (STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  MS
20.184/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/03/2014, DJe
21/03/2014).

TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECLAMAÇÃO  COM  BASE  NA
RESOLUÇÃO  STJ  12/09.  IMPOSTO  DE  RENDA.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  REsp
1.111.223/SP,  JULGADO  PELO  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  DECISÃO
RECLAMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1.  Não se  revela  possível  o  conhecimento  da  presente  reclamação  considerando  a
ausência de similitude entre o precedente desta Corte firmado pelo rito dos repetitivos,
que versou sobre a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título
de férias proporcionais e respectivo terço constitucional em decorrência de rescisão de
contrato de trabalho, e a decisão reclamada, que cuidou da incidência do imposto de
renda sobre as parcelas relativas ao terço de férias ou abono de férias quando pagas no
gozo normal da fruição desse benefício.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg na Rcl 15.678/AP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/03/2014, DJe 18/03/2014).

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.  RESOLUÇÃO 12/2009-STJ.  DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INADMITIU CAPÍTULO DA MEDIDA ANTE A AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Por força do art. 6ª da Resolução nº 12/2009 - STJ, é irrecorrível a decisão do relator
que,  de  plano,  indefere,  por  ausência  de  similitude  fático-jurídica,  um capítulo  da
reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal
estadual e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não conhecido (STJ, RCD na Rcl 15.311/SP, Rel. Ministro Raul



Araújo, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 13/05/2014).

O art. 127, inciso X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça preceitua
ser  atribuição do Relator extinguir, monocraticamente, os processos de competência
originária  na  hipótese  de  ausência  de  condição  da  ação  (na  espécie,  o  interesse-
adequação), razão pela qual não há necessidade de submissão desta Reclamação a um
julgamento colegiado.

Posto isso, com espeque no art. 988, II, e art. 330, III, ambos do CPC/2015,
c/c art. 127, X, do RITJPB, indefiro a Inicial.

Publique-se. 

Intime-se o Reclamante, por seu advogado, mediante nota de foro. 

Havendo ulterior manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito
em julgado e arquive-se, independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,                                             .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


