
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001446-12.2012.815.0491— Comarca de Uirauna
RELATOR     :Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides
APELANTE   :Raimundo Florizete Vieira
ADVOGADO : Herleson Sarlan Anacleto de Almeida
APELADO     : Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
CLÁUSULA CONTRATUAL — FINANCIAMENTO DE VEÍCULO 
—  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  —  IRRESIGNAÇÃO  — 
TARIFAS  DE  CADASTRO,  IOF  E  SEGURO  PRESTAMISTA  — 
PREVISÃO CONTRATUAL — DESPROVIMENTO DO RECURSO.

— No  tocante  a  cobrança  de  Tarifa  de  Cadastro houve  pronunciamento 
expresso do Tribunal da Cidadania em considerá-la legal, por custear as despesas 
com pesquisas de serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações  
cadastrais, não podendo, contudo, ser cobrada cumulativamente.

–  A contratação  do  seguro  prestamista  é  uma  faculdade  conferida  ao  
mutuário, não se revestindo de abusividade sua cobrança,

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
relatados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso apelatório.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Raimundo Florizete  Vieira, 
contra a sentença de fls. 62/67, proferida pela Juízo da Comarca de Uirauna, nos autos da  Ação 
Declaratória  de  Nulidade  de  Cláusula  Contratual  c/c  Repetição  de  Indébito,  que  julgou 
improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 71/82), o apelante aduz em síntese que a r. 
sentença  “a quo” merece ser reformada, por entender que são abusivas e aviltantes do direito do 
consumidor, as cobranças relativas a tarifa de cadastro, IOF e seguro prestamista, devendo, pois, 
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serem extirpadas do contrato em questão. Em razão do ocorrido, pugna ao final, pelo provimento 
recursal.

Contrarrazões às fls. 89/96.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 
115/117, opinou pelo desprovimento da apelação cível.

É o Relatório. 

VOTO.

Depreende-se dos autos que o promovente ajuizou  Ação Declaratória de 
Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito, assegurando ter firmado contrato de 
financiamento para aquisição de veículo, no qual havia cobrança ilegal de rubricas como: tarifa de 
cadastro, IOF e seguro prestamista  .  

Por sua vez, o magistrado a quo julgou improcedente o pedido, por entender 
que “não houve prova pela parte autora de que os valores cobrados pela instituição financeira ré  
estão  em  patamares  superiores  à  média  de  mercado,  razão  pela  qual  não  há  prova  e  sua  
ilegalidade/abusividade.”.  E  ainda,  ressaltou  o  magistrado:  “por  mais  que  o  contrato  aqui  
discutido possua natureza adesiva – já que não permite  ao consumidor qualquer liberdade na 
estipulação ou modificação de suas cláusulas -, há uma ampla liberdade do consumidor tanto em  
escolher se deseja contratar ou não os serviços creditícios do fornecedor, como em escolher com 
qual fornecedor irá celebrar a avença, contratando com o que lhe ofereça os menores encargos  
contratuais.”.

Pois bem.

No  tocante  a  cobrança  de  Tarifa  de  Cadastro houve  pronunciamento 
expresso do Tribunal da Cidadania em considerá-la legal, por custear as despesas com pesquisas de 
serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, não podendo, contudo, ser 
cobrada cumulativamente.

Não há que se confundir a tarifa de cadastro com a tarifa de abertura de 
crédito. Isto porque a primeira possui como fato gerador a “realização de pesquisa em serviços de 
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 
necessárias  ao  inicio  do  relacionamento  de  conta-corrente  de  depósitos,  conta  de  depósitos  de 
poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil”, já a segunda, a “atualização de 
dados  cadastrais  para  atendimento  da  regulamentação  acerca  da  política  "conheça  seu cliente", 
cobrada no máximo duas vezes ao ano.  Nessa ordem, é devida a cobrança relativa a Tarifa de 
Cadastro.

Assim já decidiu esse E. Tribunal:

APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL.  PRELIMINAR  DE  NULIADADE. 
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  PROVA  EMINENTEMENTE 
DOCUMENTAL.  REJEIÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  
CONTROVÉRSIA  SOBRE  A  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  PREVISÃO 
NO CONTRATO.  SUFICIÊNCIA.  NÃO  LIMITAÇÃO.  PRECEDENTES  DO 
STJ. TARIFA DE CADASTRO,  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E  INSERÇÃO 
DE GRAVAME. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. ABUSIVIDADE QUANTO 
AO VALOR DAS DUAS PRIMEIRAS. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.  
MÁ-FÉ DO BANCO NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO PARCIAL DO 
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RECURSO. O princípio  do  pacta  sunt  servanda não  é  absoluto,  devendo  ser  
interpretado de forma relativa, em virtude do caráter público das normas tidas  
por violadas no contrato, em especial o Código de Defesa do Consumidor, o que  
possibilita a revisão do contrato. “nos contratos bancários firmados após a edição 
da medida provisória nº 1.963-17/2000 (31.3.2000),  é  permitida a cobrança de  
juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o  
que  ocorre  quando  a taxa anual  de  juros  ultrapassa  o  duodécuplo 
da taxa mensal”. 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. “para se limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de  
mercado  é  necessário,  em  cada  caso,  a  demonstração  de  abusividade  da 
pactuação”.  Abusividade  não  caracterizada.  “a tarifa de cadastro é 
expressamente  autorizada,  podendo  ser  cobrada  apenas  no  início  do 
relacionamento  com  o  cliente”.  “as  restrições  à  cobrança  por  serviços  de  
terceiros passaram a ser ditadas pela resolução n. 3.954 - Cmn, de 24.2.2011”, de 
modo que não podem atingir o contrato objeto dos autos, cuja assinatura ocorreu 
em período anterior (02/ 2010), estando a cobrança autorizada pela resolução nº  
3.518/2007.  Todavia,  o  exame  do  valor  da tarifa de cadastro e  de  serviços  de  
terceiros  revela  pactuação  exacerbada  neste  aspecto,  reclamando  a  devida  
redução e a consequente devolução do que fora pago, de forma simples, haja vista  
restar  descaracterizada  a  má-fé  do  banco.  […]. (TJPB;  APL  0005416-
61.2012.815.0251; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da 
Silva; DJPB 27/05/2014; Pág. 10)  

A respeito da cobrança do IOF, penso que a sentença “a quo” não merece 
retoque, uma vez que de acordo com o entendimento firmado no  REsp nº 1.251.331, é lícita a 
inclusão dos valores relativos ao referido imposto no valor financiado. Ademais, a cobrança de tal 
imposto vem expressamente pactuada, conforme se depreende da cláusula 2 do contrato de fl. 16.

Nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO 
CARACTERIZADO. Cobrança de  Tarifa  de  Cadastro  e IOF Admissibilidade 
Análise  do  RESP  1.251.331/RS  (art.  543-C,  do  CPC)  Capitalização  de  
juros Possibilidade Pactuação  expressa  Comissão  de  permanência  que  não 
observou as limitações impostas  pelas  Súmulas nºs 30,  294,  296 e 472 do STJ  
Recurso  parcialmente  provido. (TJSP;  APL  0009576-68.2013.8.26.0161;  Ac.  
7932361; Diadema; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Souza 
Lopes; Julg. 14/10/2014; DJESP 24/10/2014) 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO  COM  CLÁUSULA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA. 1.  
Relativização do pacta sunt servanda. Revisão contratual cabível. 2. Capitalização 
de  juros.  Admissibilidade,  desde  que  pactuada  expressamente.  Parcelas  fixas.  
Princípio da boa-fé contratual.Art. 422 do Código Civil. Uso da tabela price não 
configura,  por  si  só,  capitalização  ou  anatocismo.  3.  Legitimidade  das  tarifas  
bancárias. Orientação jurisprudencial do STJ em sede de recurso repetitivo. CPC,  
art. 543-c. Tarifa de cadastro. Possibilidade. Contratação expressa e tribunal de  
justiçaapelação cível nº 1.046.732-4 previsão legal taxativa. Cobrança no início da 
relação  bancária.  4.  Tarifa  por  serviço  deterceiro.  Abusividade.  Dever  de  
informação ao consumidor. Contrato não discrimina finalidade e não há prova da  
destinação.  5.  Tarifa  de  registro. Cobrança sem previsão taxativa.  Exigência da  
resolução 3.518/07-cmn, vigente na celebração. 6. IOF     financiado e incidência de   
encargos  contratuais  do  mútuo  principal.Possibilidade.  7.  Comissão  de  
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permanência. Cumulação com multa moratória. Impossibilidade. 8. Repetição do  
indébito. Vedação ao enriquecimento ilícito. Prova de erro dispensável. Ausência  
de  má-fé.  Repetição  simples.  9.  Ônus  sucumbenciais  mantidos.  Recurso  (1)  
parcialmente provido. Recurso (2) desprovido. Tribunal de justiçaapelação cível  
nº  1.046.732-4.     (TJPR;  ApCiv  1046732-4;  Londrina;  Décima  Oitava  Câmara   
Cível;  Rel.  Des.  Clayton de  Albuquerque  Maranhão;  DJPR 23/10/2014;  Pág.  
275) 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO  DE  MAIO  DE  2008  GARANTIDA  POR  ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO 
VERIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA  DO  ORIGINAL  DA  PROCURAÇÃO. 
IRRELEVÂNCIA.  VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  LEI  Nº 
10.931/04  E  CDC.  APLICAÇÃO.  TAXA  DE  REGISTRO  E  TARIFA  DE  
AVALIAÇÃO  DE  BEM.  INTERESSE  DE  RECORRER.  NÃO 
VERIFICAÇÃO. IOF E TARIFA DA CADASTRO. LICITUDE. INCLUSÃO NA 
BASE  DE  CÁLCULO  DO  EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE.  REPETIÇÃO 
SIMPLES  DO  INDÉBITO.  CABIMENTO.  RECURSO  PROVIDO  EM 
PARTE. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que traz fundamentos  
necessários à compreensão da irresignação do apelante com os fundamentos da  
sentença.  -Não  é  obrigatória  a  juntada  do  original  ou  cópia  autenticada  da  
procuração e substabelecimento. -Havendo nos autos substabelecimento para os  
signatários  do  recurso  não  há  o  alegado  vício  de  representação.  -A  Lei  nº  
10.931/04 e o CDC são aplicáveis às Cédulas de Crédito Bancário firmadas pelo 
consumidor. -Inexistindo contratação da Tarifa de Avaliação de Bem e da Tarifa de  
Registro, a ré não detém interesse recursal para pleitear a reforma da sentença  
para permitir tais cobranças. -É lícita acobrança de Tarifa de Cadastro, conforme 
entendimento do STJ, exarado nos RESP repetitivo 1.251.331-RS e 1.255.573-RS. -
Tendo o consumidor optado por financiar o valor relativo ao IOF a inclusão deste  
valor na base de cálculo do financiamento é medida que se impõe, sob pena de  
enriquecimento sem causa. -É cabível  a repetição simples,  via compensação no 
saldo devedor, do que foi cobrado a maior do consumidor. -Recurso provido em 
parte. (TJMG; APCV 1.0443.10.005372-9/002; Relª Desª Marcia de Paoli Balbino;  
Julg. 09/10/2014; DJEMG 21/10/2014) 

Por fim, relativamente ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre ao 
apelante.

O Seguro Prestamista objetiva o pagamento de prestações ou a quitação do 
saldo devedor de  bens  ou planos de financiamento adquiridos pelo segurado, em caso de  morte, 
invalidez  permanente,  invalidez  temporária  e  desemprego.  Este  seguro  configura-se  como uma 
proteção financeira para empresas que vendem a crédito, bem como ao segurado que fica livre da 
responsabilidade em caso de sinistro. 

Analisando o contrato trazido aos autos, verifica-se à fl. 18, cláusula 9, que 
a contratação do referido seguro  é uma faculdade conferida ao mutuário, não se revestindo de 
abusividade sua cobrança, até porque poderá acobertá-lo dos riscos de inadimplemento do avençado 
nas hipóteses delineadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR  E  AÇÃO 
DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.  FEITOS  CONEXOS. 
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JULGAMENTO  CONJUNTO.  JUROS  COMPOSTOS.  ANATOCISMO.  
INEXISTÊNCIA.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. SEGURO.  VENDA  CASADA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO. Em  se 
tratando de juros compostos, calculados de acordo com as taxas anuais efetivas  
previstas no contrato, a decomposição feita para cálculo da parcela mensal fixa a  
ser paga para quitação do principal e dos juros não importa em cobrança de juros  
sobre juros caracterizadora da prática de anatocismo. "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 nº 22.626/1933" (Recurso Especial Nº 973.827.  
RS). Mesmo no âmbito do contrato     de adesão, não é de ser dar crédito à alegação   
de  imposição  de  venda  casada,  quando  a  contratação  de     seguro   
prestamista     incluída  na  avença  é  justificável  e  beneficia  o  contratante  do   
financiamento.  A  reclamação  somente  feita  ao  final  do     contrato perde 
credibilidade, na medida em que, os prêmios pagos são justificados pela cobertura  
securitária  oferecida. (TJMG;  APCV  1.0707.09.182999-4/001;  Rel.  Des.  Luiz  
Carlos Gomes da Mata; Julg. 22/05/2014; DJEMG 30/05/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL.  TARIFA  DE  CADASTRO. 
VALIDADE. TARIFA BANCÁRIA. VÁLIDA ATÉ 30/04/2008. ABUSIVIDADE. 
NÃO  DEMONSTRADA. SEGURO DE  PROTEÇÃO  FINANCEIRA.  VENDA 
CASADA.  NÃO  CONFIGURADA.  IOF.  INEXISTÊNCIA DE  COBRANÇA.  
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO EM 
DOBRO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.  SENTENÇA 
PARCIALMENTE  REFORMADA. 1.  Ao  analisar  os  Recursos  Especiais  nº  
1.251.333 - RS e nº 1.255.573 - RS, ambos submetidos à sistemática dos recursos  
repetitivos (CPC,  art.  543 -  C),  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o  
entendimento de que,  ao contrário do que ocorre com a Tarifa de Abertura de  
Crédito (TAC) e com a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) - Ilegais a partir de  
30/04/2008 -, permanece válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, desde que no  
início do relacionamento com o cliente. Fica ressalvada, contudo, a demonstração 
da abusividade no caso concreto. 2. A jurisprudência pátria tem entendido que a  
contratação de     seguro     de proteção financeira (seguro     prestamista) em contratos   
de financiamento garantido por alienação fiduciária não configura, em regra,  
venda casada e tampouco se mostra abusiva. 3. Não há falar em devolução do  
IOF se o     contrato não prevê o pagamento de tal tributo pela arrendatária. 4. O  
Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de 
que a repetição em dobro do indébito, prevista no art.  42,  parágrafo único,  do  
CDC,  pressupõe  tanto  a  existência  de  pagamento  indevido  quanto  a  má-fé  do 
credor. (TJES; APL 0003178-91.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.  
Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/05/2014; DJES 02/06/2014) 

Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade no contrato em apreço.

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo-se 
inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado com jurisdição 
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limitada, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. Marcos Coelhos Salles (Juiz Convocado 
para substituir a Desª. Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  de  Paula  Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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Ocorre que a matéria foi levada à Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça, que enfrentando a questão da legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito TAC 
e Tarifa de Emissão de Carnê, TEC, no julgamento do Resp. n.º  1.251.331, pelo procedimento dos 
recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que referidas tarifas  são consideradas válidas 
para os contratos ajustados até 30 de abril de 2008, data em que cessou a vigência da Resolução 
nº  2.303/96  do  CMN,  passando  a  viger  a  Resolução  n.º  3.518,  de  30  de  abril  de  2008,  que 
regulamentou a cobrança de serviços bancários prioritários.

Nesse sentido:

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.
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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.
(REsp  1251331/RS,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Desta forma, o entendimento pacificado na Segunda Seção do Superior 
Tribunal  de  Justiça  é  no  sentido da legalidade da cobrança das  tarifas  bancária  para os 
contratos assinados até o dia 30 de abril de 2008.

No caso, o contrato foi formalizado em 08/06/2010 (fl. 13), o que deve ser  
interpretado como não concluído na vigência da Resolução nº 2.303/96, e sem embasamento na  
dita  Resolução dever  ser  considerada ilegal  a  cobrança da tarifa de cadastro ou  intitulada  
impugnadas. 
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001446-12.2012.815.0491— Comarca de Uirauna
RELATOR     :Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides
APELANTE   :Raimundo Florizete Vieira
ADVOGADO : Herleson Sarlan Anacleto de Almeida
APELADO     : Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Raimundo Florizete  Vieira, 
contra a sentença de fls. 62/67, proferida pela Juízo da Comarca de Uirauna, nos autos da  Ação 
Declaratória  de  Nulidade  de  Cláusula  Contratual  c/c  Repetição  de  Indébito,  que  julgou 
improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 71/82), o apelante aduz em síntese que a r. 
sentença  “a quo” merece ser reformada, por entender que são abusivas e aviltantes do direito do 
consumidor, as cobranças relativas a tarifa de cadastro, IOF e seguro prestamista, devendo, pois, 
serem extirpadas do contrato em questão. Em razão do ocorrido, pugna ao final, pelo provimento 
recursal.

Contrarrazões às fls. 89/96.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 
115/117, opinou pelo desprovimento da apelação cível.

É o Relatório. 

À douta revisão.

João Pessoa, 28 de outubro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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