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APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE
OFÍCIO.  VÍCIO  CITRA  PETITA.  ATO  DE
JULGAMENTO  REALIZADO  NA  VIGÊNCIA
DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  PELO
TRIBUNAL  DOS  NOVOS  PROCEDIMENTOS
DE  JULGAMENTO.  ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO  Nº  4  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO
ART.  1.013,  §3º  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL DE 2015. 

-   O legislador  processual  civil  inovou  na  ordem
jurídica,  estabelecendo  um novo  modo  de  proceder
para  os  Tribunais  de  Justiça,  objetivando  maior
celeridade  processual.  Assim,  para  as  hipóteses  de
omissão  quanto  à  apreciação  de  um  dos  pedidos
autorais,  o  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  ao
disciplinar o efeito devolutivo do recurso de apelação,
no §3º  do art.  1.013, atribui  o  dever de o Tribunal
decidir desde logo o mérito da demanda, quando esta
estiver em condições de imediato julgamento.

MÉRITO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  PREVISÃO
CONTRATUAL  EXPRESSA.  LEGALIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA
COM  ENCARGOS  MORATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.  SÚMULA  Nº  472  DO  STJ.
COBRANÇA  DE  TARIFA  DE  CADASTRO.
POSSIBILIDADE.  PREVISÃO  NAS
RESOLUÇÕES  Nº  3.518/2007  E  Nº  3.919/2010
DO CONSELHO  MONETÁRIO  NACIONAL.
SEGURO  DE  PROTEÇÃO  FINANCEIRA.
VENDA  CASADA.  PRÁTICA  ABUSIVA.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  DEVIDA.
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  DE  FORMA
SIMPLES.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

-  A Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente
reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a admitir a
incidência  da  capitalização  de  juros  nos  contratos
firmados  posteriormente  à  sua  vigência,  desde  que
haja previsão contratual.

- " 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”  (STJ,  REsp  973827/RS,  julgado  em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

- A utilização da Tabela Price, por si só, não constitui
prática  vedada  ou  abusiva,  podendo  as  instituições
financeiras aplicá-la regularmente. 

-  Considerando o que restou decidido pelo colendo
Tribunal da Cidadania e diante da previsão constante
nas  Resoluções  nº  3.518/2007  e  nº  3.919/2010  do
CMN, não há obstáculo legal à incidência da Tarifa
de  Cadastro  no  início  do  relacionamento  entre  o
cliente e a instituição financeira, razão pela qual não
há que se falar em ilegalidade de sua cobrança.

-  A contratação de seguro,  nos termos em que fora
imposta, mostra-se ilegal, posto que está vinculada ao
contrato sem  possibilidade  de  opção  para  o
consumidor, configurando "venda casada".

- É vedada a cobrança da Comissão de Permanência,
na hipótese de inadimplemento, cumulada com multa,
juros moratórios e correção monetária.
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-“Súmula  472.  A  cobrança  de  comissão  de
permanência  –  cujo  valor  não  pode  ultrapassar  a
soma  dos  encargos  remuneratórios  e  moratórios
previstos  no  contrato  –  exclui  a  exigibilidade  dos
juros  remuneratórios,  moratórios  e  multa
contratual”.

- Sendo a devolução em dobro pertinente apenas no
caso de cobrança realizada com má-fé, bem como se
verificando o fato de o consumidor ter expressamente
celebrado o contrato com os encargos questionados,
há de se condenar a instituição financeira à devolução
simples. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  reconhecer  a
preliminar  de  ofício  de  vício  citra  petita,  julgando  os  pedidos  omissos
parcialmente procedentes e dar provimento parcial ao Recurso Apelatório, nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marilúcia Marques
Nunes  contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sapé
nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada
em face da BV Financeira S/A.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/20),  a  autora  relatou  que,  em
12/06/2012,  adquiriu  um veículo  mediante  financiamento  de R$ 33.292,19
(trinta  e  três  mil,  duzentos  e  noventa  e  dois  reais  e  dezenove  centavos).
Destacou terem sido cobradas indevidamente no contrato tarifas de cadastro,
serviços de terceiros, registro de contrato, seguro, avaliação de bem, gravame
eletrônico. Aduziu que houve a aplicação de juros capitalizados mensalmente,
cumulados com outros encargos. Defendeu, ainda, a ilegalidade da utilização
da Tabela Price, bem como da cumulação da comissão de permanência com
outros encargos. 

Contestação  apresentada  (fls.  43/66),  alegando,
preliminarmente,  inépcia  da  inicial.  No  mérito,  asseverou  a  validade  da
pactuação,  destacando  a  impossibilidade  de  modificação  do  contrato.
Enfatizou a legitimidade da cobrança das tarifas e da capitalização dos juros. 

Decidindo  a  demanda,  a  magistrada  julgou  improcedente  a
demanda (fls. 85/90v.). 

Inconformada,  a  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
92/100), sustentando a ilegalidade da cobrança das Tarifas de Cadastro e de
Seguro, bem como dos juros capitalizados, com a utilização da Tabela Price.
Questionou,  ainda,  a  impossibilidade  da  cumulação  da  Comissão  de
Permanência com outros encargos. 
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Contrarrazões  apresentadas  (fls.  104/118),  pleiteando  a
manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
123/126).

Tendo em vista a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do
vício de julgamento  citra petita, ante a ausência de apreciação dos pedidos
relativos à Tarifa de Cadastro e de Seguro, foi determinada a intimação das
partes para manifestação, em respeito ao art. 933 do Novo Código de Processo
Civil (fls. 132).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, com base nos
requisitos  de  admissibilidade  deste  deve  ser  analisada  a  apelação.  Assim
sendo,  uma vez  preenchidos  os  pressupostos  para  a  admissão,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

- Da Preliminar de Vício   Citra Petita

Como é cediço, a prestação jurisdicional se vincula aos pedidos
formulados na demanda, sendo o princípio da congruência previsto tanto no
antigo regramento processual civil (arts. 128 e 460 do CPC de 1973) quanto
no Novo Código de Processo Civil (arts. 141 e 492). Consagrou-se, assim, a
existência  de  determinados  vícios  processuais  quando  se  observa  que  o
magistrado  não  analisou  na  sua  integralidade  os  pedidos  formulados,  ou,
analisando-os, concedeu tutela além do quantitativo postulado ou mesmo em
objeto diverso do demandado. Tal  cenário conduz à  existência  de  sentença
citra petita ou infra petita, ultra petita ou extra petita, respectivamente.

Na  situação  dos  autos,  conforme  relatado,  observa-se  que  a
autora apresenta pedido revisional de contrato,  tendo o juízo  a quo  apenas
julgado  os  pedidos  relativos  aos  juros  capitalizados  e  à  cumulação  de
permanência  com  outros  encargos,  não  apreciando  a  questão  referente  à
cobrança  da  Tarifa  de  Cadastro  e  de  Seguro.  Logo,  incorreu  em vício  de
julgamento citra petita.

É  de  conhecimento  geral  que  o  regramento  procedimental,
construído doutrinária e jurisprudencialmente, a ser observado pelos Tribunais
de Justiça, quando se deparavam com sentenças omissas em relação a um dos
pedidos autorais, consistia na anulação da decisão e remessa do feito para o
juízo  originário  em  primeiro  grau  para  que  proferisse  novo  julgado,
contemplando todos os pedidos. O fundamento do raciocínio jurídico residia
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na impossibilidade de supressão de instância pela apreciação do pedido omisso
na Corte de Justiça.

Entretanto,  o  legislador  processual  civil  inovou  na  ordem
jurídica,  estabelecendo  um  novo  modo  de  proceder  para  os  Tribunais  de
Justiça, objetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses de
omissão  quanto  à  apreciação  de  um  dos  pedidos  autorais,  o  Código  de
Processo  Civil  de  2015,  ao  disciplinar  o  efeito  devolutivo  do  recurso  de
apelação, no §3º do art. 1.013, atribui o dever de o Tribunal decidir desde logo
o  mérito  da  demanda,  quando  esta  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento.

Assim sendo,  estando  o  processo  em condições  de  imediata
apreciação,  proceder-se-á,  com  fundamento  no  art.  1.013,  §3º,  do  Novo
Código de Processo Civil, o seu julgamento. 

I – Da capitalização mensal de juros

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de
Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por
conseguinte,  a  relação  contratual  estabelecida  entre  as  partes  se  configura
típica relação de consumo. 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

Acerca da capitalização de juros, filio-me ao entendimento de
que  esta  é  permitida  com periodicidade  inferior  a  um ano,  nos  contratos
firmados  pelas  instituições  financeiras  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional, após o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob
o nº 2.170-36/01), a qual em seu art. 5º dispõe:  

“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade inferior a um ano.

Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato
da obrigação,  ou  de  seu  saldo devedor,  será  feita
pelo  credor  por  meio  de  planilha  de  cálculo  que
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil
entendimento  e  compreensão,  o  valor  principal  da
dívida,  seus  encargos  e  despesas  contratuais,  a
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parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela  correspondente  a  multas  e  demais
penalidades contratuais.” (grifo nosso)

É  de  se  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória, ao menos até que haja o
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.316-1.

Nesse cenário,  é  aplicável  a  supramencionada norma,  a  qual
autoriza  a  capitalização  de  juros,  aos  contratos  posteriores  à  sua  vigência
firmados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, desde
que haja, entretanto, pactuação expressa.

No  caso  em  tela,  verifica-se  que  o  contrato  em  análise  foi
firmado após a referida data e, além de conter cláusula expressa prevendo a
capitalização de  juros,  a  disparidade  entre  os  juros  mensais  e  os  anuais  é
tamanha  que  demonstra  claramente  a  existência  de  juros  capitalizados  em
periodicidade inferior a um ano.

Ou seja,  o  simples  ato  de  multiplicar  os  juros  mensais  pela
quantidade de meses do ano, já aponta para a sua incontestável existência,
afastando, portanto, a alegada abusividade, posto que o consumidor, desde o
início da relação obrigacional teve ciência dos termos de sua dívida.

Com  efeito,  ao  analisarmos  o  contrato,  verificamos  que  é
explícito em detalhar o valor do financiamento e as taxas de juros mensal e
anual.

Nesse  contexto,  entendo  que  a  previsão  no  instrumento
contratual, livremente assinado pelas partes, da taxa de juros mensal e anual,
faz-se suficiente para compreensão do consumidor quanto à cobrança de juros
capitalizados  mensalmente,  levando  à  conclusão  de  que,  dessa  forma,
encontram-se pactuados.

Concluo, então, pela licitude da capitalização de juros após a
edição  da  já  mencionada  Medida  Provisória,  desde  que  tenha  previsão
contratual, como no presente caso.

No que se refere  à  incidência da Tabela  Price,  prevalece na
jurisprudência  o  entendimento  de  que  o  citado sistema de  amortização  da
dívida não é ilícito. 

Carlos Pinto Del Mar leciona: 

“A Tabela Price nada mais é do que um sistema de
amortização, que tem como característica o fato de
reunir  uma  subparcela  de  amortização  e  outra
subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas

Apelação Cível nº 0001701-31.2014.815.0351 6



duas parcelas,  ou seja,  o  valor total  das  parcelas,
durante todo o período, seja uniforme”. (In Aspectos
Jurídicos da Tabela Price,  Ed.  Jurídica Brasileira,
2001, p. 40). 

Dessa forma, quando se pretender amortizar um empréstimo em
parcelas  fixas  a  qualquer  taxa,  o  sistema  será  o  da  Tabela  Price, eis  que
apresenta prestações constantes. 

Assim,  se  a  utilização  desse  sistema  é  feita  de  modo  que
resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade na sua
utilização. 

O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp. nº 973827/RS, realizado sob a ótica dos recursos repetitivos, firmou
orientação jurisprudencial no sentido de que "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". O  acórdão  restou
assim ementado:

"CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA
E  APREENSÃO  CONVERTIDA  EM  DEPÓSITO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM
GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS
COMPOSTOS.  DECRETO  22.626/1933  MEDIDA
PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização  de  juros  vedada  pelo  Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-
36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos  serem,  periodicamente,  incorporados  ao
valor  principal.  Os  juros  não  pagos  são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos  juros.  2.  Por  outro  lado,  há  os  conceitos
abstratos,  de  matemática  financeira,  de  "taxa  de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados  na  formação  da  taxa  de  juros  contratada,
prévios  ao  início  do  cumprimento  do  contrato.  A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto,  o que não é proibido
pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de  juros  com periodicidade  inferior  a  um ano  em
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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."  -  "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".  4.
Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a
comissão  de  permanência  não  pode  ser  cumulada
com quaisquer  outros  encargos  remuneratórios  ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora  quando  caracterizado  o  estado  de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da  abusividade  das  cláusulas  contratuais
questionadas.  6.  Recurso  especial  conhecido  em
parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Rel.  p/
Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/08/2012,  DJe
24/09/2012)  –  (grifo  nosso).

Desse  modo,  não  merece  reparo  a  sentença  proferida,  neste
ponto,  porquanto  estando  expressa  a  contratação  de  juros  capitalizados  no
contrato, lícita a sua cobrança.

II- Da Comissão de Permanência

No tocante à cobrança de Comissão de Permanência, sabe-se
que sua função é a de manter atualizado o valor devido, diante da inflação, e
remunerar  a  instituição  financeira  pelo  capital  que  disponibilizou  ao
consumidor, em face do seu inadimplemento.

Devido a  sua natureza  compensatória,  e  de  instrumento para
atualização monetária, a jurisprudência consolidou-se no sentido de proibir sua
aplicação  juntamente  com  os  outros  encargos  contratuais,  como  juros
moratórios, correção monetária e multa, sob pena de bis in idem. 

O Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas acerca da
questão: 

“Súmula  294.  Não  é  potestativa  a  cláusula
contratual  que  prevê  a  comissão  de  permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco  Central  do  Brasil,  limitada  à  taxa  de
contrato”.
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“Súmula  472.  A  cobrança  de  comissão  de
permanência  –  cujo  valor  não  pode  ultrapassar  a
soma  dos  encargos  remuneratórios  e  moratórios
previstos  no  contrato  –  exclui  a  exigibilidade  dos
juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

Portanto,  não  há  ilegalidade  na  cobrança  de  comissão  de
permanência, desde que limitada às taxas de mercado e não cumulada com
outros encargos. 

A esse respeito: 

“BANCÁRIO.  CONTRATO.  REVISÃO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  TAXA.  PACTUAÇÃO.
FALTA. APLICAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO.
INSTRUMENTO  NÃO  JUNTADO  AOS  AUTOS.
EQUIPARAÇÃO À AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO.  CONTRATAÇÃO.
NECESSIDADE.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  COBRANÇA.  LEGALIDADE.
CUMULAÇÃO  COM  OUTROS  ENCARGOS  DE
MORA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA.
ADMISSÃO,  ATÉ  O  LIMITE  DE  2%,  SEM
CUMULAÇÃO  COM  A  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.
1. Ausente a fixação de respectiva taxa no contrato,
os juros remuneratórios ficam limitados à média de
mercado.  Precedentes.  2.  A  impossibilidade  de  se
confirmar  a  taxa  de  juros  remuneratórios
efetivamente contratada - decorrente da não juntada
do respectivo  instrumento  aos  autos  equipara-se  à
própria  ausência  de  sua  pactuação,  para  fins  de
incidência  da  taxa  média  de  mercado.  3.  A
capitalização  dos  juros  somente  é  admissível  nas
hipóteses  em  que  tiver  sido  expressamente
contratada pelas  partes.  Precedentes.  4.  É legal  a
cobrança  de  comissão  de  permanência,  calculada
pela  taxa  média  de  mercado apurada pelo  Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, sendo
vedada,  entretanto,  a  sua  cumulação  com  juros
remuneratórios,  correção  monetária,  juros
moratórios ou multa contratual. Precedentes.  5.  A
multa de mora é admitida no percentual de 2% sobre
o valor da quantia inadimplida, nos termos do art.
52,  §  1º,  do CDC, desde  que  não caracterizada a
indevida  cumulação  com  a  comissão  de
permanência.  Precedentes.  6.  Recurso  Especial
parcialmente provido”. (STJ; REsp 1.080.507; Proc.
2008/0176005-4;  RJ;  Terceira  Turma;  Relª  Minª
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Fátima  Nancy  Andrighi;  Julg.  15/12/2011;  DJE
01/02/2012). 

Na  hipótese  em  disceptação,  verifica-se  do  instrumento
contratual  a  cobrança  cumulada  da  comissão  de  permanência  com  outros
encargos moratórios, motivo pelo qual tenho que a r. sentença guerreada deve
ser reformada neste aspecto, eis que não é possível a mencionada cumulação.

III - Da Tarifa de Cadastro

No que se refere à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu, em Recurso Especial repetitivo, pela validade da sua cobrança,
desde que esteja  “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.”

Eis  excerto  da  decisão  proferida  pela  Segunda  Seção  do
Tribunal da Cidadania, em 28/08/2013, no REsp. 1.255.573:  

“A Segunda Seção,  por unanimidade, conheceu do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para
restabelecer  a  cobrança  das  taxas/tarifas  de
despesas  administrativas  para  abertura  de  crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança de
IOF financiado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os  posicionamentos  pessoais  dos  Srs.  Ministros
Nancy Andright e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam  a  relatora,  foram  fixadas  as
seguintes teses:
1. 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;
2. 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
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somente  pode  ser  cobrada  no  início  do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.(...).” - (grifo nosso). 

Sobre a referida questão, o Banco Central editou a Resolução
n.º 3.919, de 25/11/2010 que revogou a Resolução n. 3.518/2007, mantendo na
íntegra o art. 1º que assim dispõe:

"Art.  1º.  A  cobrança  de  tarifas  pela  prestação  de
serviços  por  parte  das  instituições  financeiras  e
demais  instituições  autorizadas  a  funcionar  pelo
Banco  Central  do  Brasil  deve  estar  prevista  no
contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter
sido o respectivo serviço previamente autorizado ou
solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”

Dessa forma, considerando o que restou decidido pelo Colendo
Tribunal  da  Cidadania  e  diante  da  previsão  constante  na  Resolução  nº
3.919/2010 do CMN, não há obstáculo legal à incidência da mencionada tarifa
no início do relacionamento, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade
de sua cobrança.

Nesse sentido,  colaciono os  seguintes  arestos  desta  Corte  de
Justiça:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO.  INÍCIO DO
RELACIONAMENTO.  LEGALIDADE  DA
COBRANÇA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.  CPC, ART.  557,  §
1º-A. 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.”.(TJPB
-ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004502820148150981,  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA, j. em 04-12-2015).  

“AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.  IRRESIGNAÇÃO
APELATÓRIA.  COBRANÇA  DA  TARIFA  DE
CADASTRO.  REGULARIDADE  RECONHECIDA
PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  EM
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SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO DE
PROTEÇÃO  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA  DE
EVIDÊNCIAS  DE  SUA  IMPOSIÇÃO  COMO
CONDIÇÃO  DA  PACTUAÇÃO.  EXIGIBILIDADE
DO  IOF.  LEGALIDADE.  EXCLUSÃO  DA
CONDENAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.  -  "(...)  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. (...)
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)”.  (TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00019570620128150751,  Relator  DES.  JOSÉ
RICARDO PORTO, j. em 01-12-2015).

Nesse diapasão, a pretensão inicial  não merece amparo neste
aspecto, uma vez que legal a incidência da Tarifa de Cadastro no caso dos
autos. 

IV - Taxa de Seguro

Aduz a parte recorrente que a taxa de seguro é ilegal, de modo
que cabível a sua restituição. 

A meu sentir, nos termos em que fora imposta, a  cobrança da
tarifa de seguro mostra-se indubitavelmente ilegal, posto que está vinculada ao
contrato sem possibilidade de opção para o consumidor, configurando "venda
casada".

Nos termos do disposto no artigo 39, inciso I,  do Código de
Defesa do Consumidor, tal prática é considerada abusiva e, por isso, vedada no
ordenamento  jurídico,  pois  cerceia  a  liberdade  de  escolha  do  consumidor,
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condicionando a celebração da avença à contratação de outro serviço, que está
embutido no financiamento.

Além  disso,  caberia  à  ré  demonstrar  que  houve  a  efetiva
contratação  do  seguro,  através  da  apresentação  da  apólice  de  seguro
devidamente assinada pela parte autora, ônus do qual não se desincumbiu. 

Portanto,  não  comprovada  a  regularização  do  seguro  pela
instituição financeira, entendo caracterizada a abusividade.

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça:

“AÇÃO  DE  REVISÃO  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  FINANCIAMENTO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  LEGALIDADE  DE  ENCARGOS
NÃO  ALUDIDOS  NA  PETIÇÃO  INICIAL.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  NÃO  CONHECIMENTO
DESTE  PONTO  .  COBRANÇA  DE  SEGUROS.
IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA
E APELAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC ANTERIOR.
APLICAÇÃO  DO  ART.14  DO  CPC  DE  2015.
SEGUIMENTO NEGADO.
- “ (…) Inexistindo comprovação da livre opção do
arrendatário  à  contratação  de  seguro  de  proteção
financeira,  resta  inconteste  a  sua  ilegalidade.   A
restituição dos valores  pagos a maior é  devida na
forma simples quando não fica comprovada a má-fé
por  parte  do recebedor.  Com essas  considerações,
dou  provimento  parcial  ao  recurso  apelatório,
apenas para determinar que a restituição ocorra de
forma  simples.(TJPB;  APL  0009429-
13.2013.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes;
DJPB 02/03/2016; Pág. 12)”  (TJPB -  Processo Nº
00111925920148152001,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 06-07-
2016). 

No caso em testilha, infere-se que o contrato firmado entre as
partes estabeleceu, na cláusula 5.4, a cobrança da taxa de seguro no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Ante o pagamento indevido de seguro de proteção financeira,
impõe-se a repetição de indébito, por força do art. 884 do Código Civil que
repudia o enriquecimento sem causa. 

V - Da Repetição de Indébito
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Acerca da repetição de indébito, o art. 42 do Código de Defesa
do Consumidor estabelece em seu parágrafo único:

“Art. 42. (…)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso.
Acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável”. (grifo nosso). 

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

No caso concreto, entendo que não assiste razão à promovente
quanto ao pedido de restituição dobrada dos valores pagos a título de seguro
de proteção financeira, pois a restituição em dobro é penalidade que somente
incide  quando  se  pressupõe  indevida  cobrança  por  comprovada  má-fé,
conduta desleal do credor, que não reputo presente neste caso. 

Nesse  sentido,  colaciono  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO.
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO  PACTA  SUNT
SERVANDA.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.
SÚMULA  N.  284  DO  STF.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA
DE  MERCADO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
JUROS  COMPOSTOS.  INEXISTÊNCIA  DE
INFORMAÇÕES  A  RESPEITO  DAS  TAXAS
MENSAL E  ANUAL DE  JUROS  APLICADAS  NO
CONTRATO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
SÚMULA N. 322 DO STJ.
1.  A  falta  de  indicação  pelo  recorrente  de  qual
dispositivo  legal  teria  sido  violado  ou  de  dissídio
jurisprudencial  implica  deficiência  na
fundamentação do recurso especial, o que faz incidir
o teor da Súmula n. 284/STF.
2. Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ,
nos  casos  em que  não estipulada expressamente  a
taxa de juros ou na ausência do contrato bancário,
deve-se  limitar  os  juros  à  taxa  média  de  mercado
para a espécie  do contrato,  divulgada pelo  Banco
Central  do  Brasil,  salvo se  mais  vantajoso para  o
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cliente  o  percentual  aplicado  pela  instituição
financeira.
3.  '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, Rel.
p/  acórdão Ministra Maria Isabel  Gallotti,  DJe de
24.9.2012). No caso dos autos, todavia, não constam
informações a respeito das taxas mensal e anual de
juros  aplicadas  no  contrato  celebrado  entre  as
partes. Dessa forma, irretocável o julgado estadual
quando  afastou  a  cobrança  da  capitalização  em
periodicidade inferior à anual.
4.  Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é
cabível,  de  forma simples,  não em dobro,  quando
verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em
vista  o  princípio  que  veda  o  enriquecimento  sem
causa  do  credor,  independentemente  da
comprovação  do  equívoco  no  pagamento,  pois
diante  da  complexidade do contrato  em discussão
não  se  pode  considerar  que  o  devedor  pretendia
quitar  voluntariamente  débito  constituído  em
desacordo com a legislação aplicável  à espécie.  A
questão está pacificada por intermédio da Súmula n.
322 do STJ.
5.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”
(STJ,  AgRg  no  AREsp  661.138/PR,  Rel.  Ministra
Maria  Isabel  Gallotti,  Quarta  Turma,  julgado  em
17/11/2015, DJe 23/11/2015) – (grifo nosso). 

Desse  modo,  o  fato  de  cobrar  taxa  abusiva,  não  implica,
necessariamente, na presunção de que a instituição financeira agiu com dolo
ou má-fé, requisito este não demonstrado pela autora, de modo que, como dito
acima, a restituição da quantia paga a título de Tarifa de Seguro deve ser na
forma simplificada.

VI – Conclusão:

Por tudo o que foi exposto,  CONHEÇO DA APELAÇÃO e
RECONHEÇO, de ofício, após a devida abertura de prazo para manifestação
das  partes,  a  PRELIMINAR  de  VÍCIO  CITRA PETITA em  relação  à
omissão quanto aos pedidos relativos à cobrança de Tarifa de Cadastro e de
Seguro. Ato contínuo, com fundamento no art. 1.013, §3º do Novo Código de
Processo Civil  c/c  Enunciado Administrativo nº  4  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE a  demanda  para
declarar  a  ilegalidade  da  cobrança  de  tarifa  de  seguro,  condenando  a
promovida  à  devolução  simples  do  valor  pago  a  tal  título,  corrigido
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monetariamente desde o pagamento indevido e com juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. 

Ainda,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  APELO,
apenas para afastar a cumulação de comissão de permanência, juros e multa,
sendo permitida a cobrança apenas daquela de forma isolada, mantendo no
mais a sentença tal como proferida.

Por via de consequência, considerando ter havido sucumbência
recíproca, cada litigante será condenado ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada.

Por fim, com fundamento no artigo 85, 11, do CPC/2015, fixo
os honorários recursais em favor do advogado da parte demandante no importe
R$ 200,00 (duzentos reais).

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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