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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000909-43.2012.815.0191.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Soledade.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Josineide Sousa Santos Machado.
ADVOGADO: Rodolfo Rodrigues Menezes (OAB/PB 13.655).
APELADO: Banco Itaú S/A.
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva (OAB/PB 12.450-A).

EMENTA:  AÇÃO  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  PEDIDO  DE
DECLARAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  DA  COBRANÇA  DE  JUROS
CAPITALIZADOS, IOF, TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO
DE  BENS  E  DE SEGURO  DE PROTEÇÃO  FINANCEIRA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  RECONHECIMENTO  DA  ABUSIVIDADE  DA  TARIFA  DE
AVALIAÇÃO DE BENS.  APELAÇÃO DA AUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.  TAXA  ANUAL  SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL.
ADMISSIBILIDADE.  TARIFA  DE  CADASTRO. LEGALIDADE  DA
COBRANÇA  NO  INÍCIO  DO  RELACIONAMENTO  ENTRE  CLIENTE  E
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
ANTERIOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 566, DO STJ. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

1. 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.

2. “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007,  em  30/4/2008,  pode  ser  cobrada  a  tarifa  de  cadastro  no  início  do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Súmula 556, STJ).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à  Apelação
n.º  0000909-43.2012.815.0191,  em que  figuram como  Apelante  Josineide  Sousa
Santos Machado e como Apelado 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  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Josineide  Sousa  Santos  Machado interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soledade, f. 25/33, nos autos de
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito por ela ajuizada em desfavor do Banco
Itaú S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a ilegalidade
da cobrança da tarifa de avaliação de bens no contrato de financiamento de veículo
celebrado entre as partes, condenando a Instituição Financeira promovida a restituir,
de forma simples, a quantia desembolsada a esse título, acrescida de juros de mora e



correção monetária.

Em  suas  razões,  f.  36/43,  alegou  que  não  há  previsão  contratual  da
capitalização dos juros remuneratórios em período inferior a doze meses e que a
Tarifa de Cadastro somente foi cabível até o ano de 2008, tendo o negócio jurídico
sido pactuado em momento posterior, no ano de 2009, quando já era correntista do
Banco apelado.

Requereu,  ao  final,  o  provimento  do  Recurso  para  que  todos  os  pedidos
sejam julgados procedentes.

Intimado, o Apelado não apresentou Contrarrazões,  conforme Certidão de
f. 74.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC/2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos
bancários  celebrados posteriormente à  entrada em vigor  da Medida Provisória  n.
1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-36/2001, é lícita a capitalização dos juros
com periodicidade inferior a um ano, devendo esta ser considerada expressamente
pactuada quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal1.

O instrumento contratual em análise,  f.  12/15, firmado em 1º de julho de
2011, previu juros de 25,13% a.a. e de 1,86% a.m., pelo que, multiplicando a taxa
mensal por doze, chega-se ao percentual de 22,32%, inferior à taxa anual,  o que
torna evidente a pactuação da capitalização mensal de juros.

O Tribunal da Cidadania também sedimentou o posicionamento, por meio da
Súmula nº 5662,  no sentido de que é possível a cobrança da Tarifa de Cadastro,
mesmo após a Resolução CMN 3.518/2007, para fins de ressarcimento dos custos
com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, desde que

1 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  EXPRESSAMENTE  PACTUADA.  POSSIBILIDADE.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.  DESCABIMENTO.  MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do
STJ,  em sede  de  recurso  representativo  da  controvérsia,  firmou  o  entendimento  de  que:  a)   "é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001),  desde  que  expressamente  pactuada";  e  b)  "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  973.827/RS,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. A verificação da proporção em
que as partes sucumbiram na demanda está obstada no âmbito do especial por envolver o reexame do
conjunto fático-probatório da demanda, o que atrai a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 880.218/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

2 Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira (Súmula 566, STJ).



cobrada somente no início do relacionamento entre  o consumidor e a  instituição
financeira3.

No caso dos autos,  embora a Apelante alegue que é cliente do Recorrido
desde 2009, não há prova nos autos nesse sentido, pelo que deve ser considerada
devida a Tarifa de Cadastro cobrada pela primeira vez no ato da contratação, em 1º
de julho de 2011.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de agosto de 2017,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à ses-
são a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

3 AGRAVO  INTERNO  NA  RECLAMAÇÃO.  ACÓRDÃO  PROLATADO  POR  TURMA
RECURSAL  DO  JUIZADO  ESPECIAL.  RECLAMAÇÃO  PROPOSTA  NA  VIGÊNCIA  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973  E  DA  RESOLUÇÃO  N.  12/2009.  DECISÃO  DO
RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL
NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL LEGÍVEL DO ACÓRDÃO.
ILEGIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO  PARA  O  CONHECIMENTO  DA
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA
LEGÍTIMA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL AFASTADOS. 1. Nos
termos do art. 6º da Resolução STJ n. 12/2009, que dispõe sobre o processamento das reclamações
destinadas  a  dirimir  divergência  entre  acórdão  prolatado  por  turma  recursal  estadual  de  juizado
especial e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as decisões proferidas pelo relator são
irrecorríveis. 2. Constitui erro material, sanável de ofício, o reconhecimento da ilegibilidade parcial
do acórdão recorrido que não prejudica a análise da questão discutida no bojo da reclamação. 3. A
tarifa  de  cadastro,  quando  contratada,  é  válida  e  somente  pode  ser  cobrada  no  início  do
relacionamento  entre  o  consumidor  e  a  instituição  financeira  (Recursos  Especiais  repetitivos  n.
1.251.331/RS e 1.255.573/RS). 4. Sendo legítima a cobrança da tarifa de cadastro, não há restituição
em dobro nem indenização por dano moral. 5. Agravo interno não conhecido. Reconhecimento, de
ofício, da regularidade na formação da reclamação e, por conseguinte, da sua procedência. (AgInt na
Rcl 30.567/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/08/2016, DJe 22/08/2016)


