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APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA Nº  297,  DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  REVISÃO.  POSSIBILIDADE.  TAXAS
ADMINISTRATIVAS.  TARIFA  DE  CADASTRO.
PREVISÃO  CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE  DA
COBRANÇA.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO
DE  BEM.  DESPESA ADMINISTRATIVA.  REPASSE
AO  CONSUMIDOR.  IMPOSSIBILIDADE.
ABUSIVDADE  CONFIGURADA.  NECESSIDADE
DE  DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  PAGO
INDEVIDAMENTE.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO.
POSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  42,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA
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DO  CONSUMIDOR.  SEGURO  DE  PROTEÇÃO
FINANCEIRA.  CABIMENTO.  ANUÊNCIA  DO
CONTRATADO.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DOS RECURSOS. 
 
- Aplicam-se aos contratos bancários as disposições
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  conforme o
teor da Sumula n° 297, Superior Tribunal de Justiça.

-  Consoante  entendimento  firmando  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp
n° 1.251.331/RS, sob a sistemática do art.  543-C, do
Código de Processo Civil,  é legítima a cobrança da
tarifa de cadastro nos contratos bancários.

-  Os  valores  referentes  a  despesas  administrativas,
quando configurada  a  sua abusividade,  devem ser
suportados  pela  instituição  financeira,  por  serem
inerentes  ao  próprio  serviço  prestado,  sendo
inadmissível o seu repasse ao consumidor.

- A devolução de parcela paga indevidamente, como
a  tarifa  de  avaliação  de  bem,  deverá  ser  feita  em
dobro,  porquanto,  uma  vez  reconhecida  a
abusividade da cobrança,  aplicável  a regra contida
no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.

- O ajuste referente à cobrança de seguro de proteção
financeira é opcional para o contratante, razão pela
qual havendo anuência à cobertura securitária, resta
legítima sua exigência.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes
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autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente os recursos.

Irailson  de  Araújo  ajuizou Ação  de  Repetição  de
Indébito,  em  face  do  Banco  Itaucard  S/A,  objetivando  a  revisão  de  contrato,
celebrado em 30 de novembro de 2011, em 60 parcelas mensais de R$ 1.169,12, para
aquisição de  um automóvel  Toyota  Hilux  CD SRV-MT 4,  alegando para  tanto,  a
presença de tarifas ilegais no instrumento contratual, que são de responsabilidade da
instituição financeira, razão pela qual os valores pagos pelo promovente devem ser
restituídos em dobro pela promovida.

Devidamente citado,  o  Banco Itaucard S/A ofertou
contestação, fls. 23/26, na qual refutou os termos da exordial, postulando, por fim,
pela total improcedência dos pedidos.

Decidindo  o  litígio,  fls.  81/92,  o  Magistrado  a  quo
julgou procedente, em parte, o pedido, consignando os seguintes termos:

Concluindo  a  decisão,  diante  das  razões  acima
expostas, julgo parcialmente procedente o pedido,
com  resolução  de  mérito  (CPC,  art.  269,  I),
determinando  que  a  parte  promovida  proceda  a
devolução à parte demandante,  na forma simplificada,
dos valores cobrados a título de seguro de proteção
financeira,  tal  como  explicitado  no  tópico
correspondente.
Ressalte-se que todos os valores a serem restituídos à
parte autora deverão ser corrigidos monetariamente
pelo  INPC  a  partir  da  data  do  evento  danoso
(Súmula 43 do STJ), e com juros de mora de 1% (um
por  cento)  ao  mês,  também incidentes  a  partir  da
citação (art. 405 do Código Civil), tudo a ser apurado
em sede de liquidação de sentença.
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Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que
deverão ser reciprocamente suportados na proporção
de 50% (cinquenta por cento) pela parte promovida e
50%  (cinquenta  por  cento)  pela  parte  autora,  cuja
cobrança  a  este  ficará  suspensa  em  face  da
gratuidade processual concedida, nos termos do art.
12 da Lei nº 1.060/1950.
 
Inconformadas com o teor do édito judicial, as partes

litigantes manejaram apelações, fls. 94/103 e fls. 104/108.

Nas  suas  razões,  a  parte  autora  argumenta  a
inexistência de fundamentação legal para a cobrança das tarifas expressas no termo
contratual, bem como que as aludidas tarifas consistem uma onerosidade excessiva
para  consumidor  e  são  de  responsabilidade  da  instituição  financeira,  porquanto
devem ser restituídas em dobro ao demandante.

A instituição financeira, por sua vez, aduziu, em suas
razões,  a  anuência  voluntária  do  autor  quanto  às  disposições  da  cláusulas
contratuais, as quais não podem ser consideradas abusivas. Outrossim, assevera que
a contratação do seguro de proteção financeira foi efetuada por vontade específica do
promovente, por meio de termo de adesão próprio, e não constitui venda casada.

Contrarrazões não ofertadas pelas partes, consoante
certidão de fl. 122.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame das insurgências recursais,  iniciando pela apelação interposta por
Irailson de Araújo.

Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

O  serviço  de  financiamento  enquadra-se  com
perfeição na norma consumerista, principalmente, levando-se em conta o disposto no
art.  52,  do  referido  diploma  legal,  o  qual  cuida  do  fornecimento  de  crédito  ao
consumidor,  porquanto,  para  efeito  de  aplicação  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  não se faz  qualquer restrição  ou ressalva às  atividades  de  natureza
bancária, financeira e de crédito. 

Atualmente,  a  matéria  é  pacificada,  conforme  a
Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, transcrita a seguir: 

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras. 

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.

Ato  contínuo,  destaco  ser  plenamente  possível  a
revisão contratual. 

Assim,  os  atos  nulos  absolutamente,  jamais  se
convalidam, incluídos as cláusulas contratuais ilegais ou abusivas, possibilitando sua
revisão pelo Poder Judiciário, ainda que extinta ou novada a obrigação.

Pois bem. Analisando o documento encartado às fls.
13/15, verifica-se que foi cobrado ao autor, o valor de R$ 715,00 a título de tarifa de
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cadastro e R$ 278,00 a título de tarifa de avaliação de bens.

Sem  maiores  delongas,  no  que  tange  à  Tarifa  de
Cadastro,  não  assiste  razão  ao  promovente  ao  defender  a  ilegalidade  de  sua
cobrança.

Nesse trilhar, oportuno evidenciar que a TAC - Taxa
de Abertura de Crédito - e a Tarifa de Cadastro não se confundem, já que, enquanto a
primeira tinha como fato gerador a abertura de um crédito, a segunda refere-se à
remuneração  do  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 início 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”,  conforme  descrição  da
Tabela anexada à Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011.

O  entendimento  ora  desenvolvido  está  em
consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do REsp. 1251331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião
na qual se reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito nos
contratos bancários celebrados até 30/04/2008, data do fim da vigência da Resolução
CMN  2.303/96,  ao  tempo  em  que  considerou  legítima  a  exigência  da  tarifa  de
cadastro. 

Por oportuno,  cumpre trazer à baila a supracitada
decisão do Superior Tribunal de Justiça:

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
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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.  [...].  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
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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
2011/0096435-4,  Relator:  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti,  Data  de  Julgamento:  28/08/2013,  Segunda
Seção, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Logo, legítima a cobrança da tarifa de cadastro.

No que tange à cobrança da tarifa de avaliação de
bem, sobre o tema, esta Corte de Justiça já decidiu que “A cobrança de encargos em
relação a serviços de terceiros, registro de contrato e  tarifa de avaliação do bem,
embora previstos em contrato, mas sem a especificação dos serviços que realmente
foram realizados,  ofende a resolução 3.518/64 do CMN e o art.  6º,  III,  do  CDC.”
(TJPB; AC-RA 0905757-44.2009.815.0000; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 09/04/2014; Pág. 11). - Destaquei.

Com  efeito,  em  se  tratando  da  cobrança  de  taxa
administrativa descrita em contrato de financiamento, no caso, a denominada   taxa de  
avaliação  de  bem, entendo  pelo  acolhimento  da  tese  recursal  no  que se  refere  à
impossibilidade de sua exigência, haja vista que, ante a observância da excessividade
de tal valor, resta claro a ilegitimidade da sua cobrança.

Demais  disso,  sabe-se  que  tal  tarifa  não  deve  ser
repassada ao consumidor, uma vez que é inerente ao próprio serviço prestado pela
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instituição financeira, devendo, portanto, por ela ser suportada. Logo, tal ônus não
deve ser transferido ao contratante, o qual já suporta os encargos legais decorrentes
da simples celebração do contrato. Nesse sentido, vejamos o que preconiza o art. 51,
do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,  as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(...)
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
(...)
IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com
a boa-fé ou a eqüidade;
(...)
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de
cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe
seja conferido contra o fornecedor;

Nesse sentido, aresto desta Corte de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. Ação de Repetição de Indébito
c/c  Obrigação  de  Fazer.  Cobrança  de  “serviços  de
terceiros”,  “tarifa  de  cadastro”  e  “registro  de
contrato”.  Ilegalidade.  Procedência  do  pedido
Apelação Cível.  Vantagem exagerada da instituição
financeira.  Despesas  de  financiamento  inerentes  à
operação de outorga de crédito. Impossibilidade de
transferência do encargo ao consumidor. Provimento
parcial  do  recurso.  A  remuneração  do  banco  é
proveniente do pagamento dos juros remuneratórios,
que já estão embutidos nas prestações, de forma que
qualquer outra cobrança, que realize ganho de lucro,
seja  a  que  título  for,  constitui  bis  in  idem,  ilegal,
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ilícito  e  abusivo,  constituindo  vantagem  exagerada
para o fornecedor, que já está sendo adequadamente
remunerado pela totalidade de seu serviço. Portanto,
as referidas  cobranças  (“serviços de terceiros” e de
“serviço  corresp.  Não  bancário”)  são  ilegais  na
medida  em  que  já  englobam  o  próprio  negócio
empreendido pelo banco, não devendo tais encargos
serem  transferidos  ao  consumidor.  (TJPB;  AC
098.2011.001398-8/001; Terceira Câmara Especializada
Cível; Rel.  Des. Genésio Gomes Pereira Filho; DJPB
14/11/2012; Pág. 10).

Cumpre  examinar,  doravante,  a  possibilidade  de
devolução, em dobro, do valor indevidamente exigido do demandante a título de
taxa de avaliação de bem.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem se posicionado no sentindo de ser cabível  a devolução em dobro dos
valores pagos a maior, apenas quando demonstrada a má-fé do credor.

Sobre o assunto, o seguinte julgado:

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  RURAL.  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO.
AUSÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.  MÁ-FÉ.  CONFIGURAÇÃO.  REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.  A jurisprudência  desta  eg.  Corte  pacificou-se  no
sentido de considerar que o simples fato de a petição
inicial  não  se  fazer  acompanhada dos  documentos
indispensáveis  à  propositura  da  ação  de  execução
não implica, de pronto, seu indeferimento.
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2.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de  que  a  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos
pelo  consumidor  somente  é  possível  quando
demonstrada  a  má-fé  do  credor. Não  ficando
configurada nos autos nenhuma menção à existência
de má-fé por parte do recorrido, a inversão do que
foi  decidido  pelo  Tribunal  de  origem,  tal  como
propugnada nas razões do apelo especial e reiterada
no  presente  recurso,  demandaria,  necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório  dos  autos,
providência  que  encontra  óbice  na  Súmula  7  do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (STJ  -  AgRg  nos  EDcl  no  REsp
1041589/RN,  Agravo  Regimental  nos  Embargos  de
Declaração no Recurso Especial 2008/0061966-7, Rel.
Min.  Raul  Araújo,  Quarta  Turma,  Data  do
Julgamento  20/06/2013,  Data  da  Publicação
01/07/2013) - negritei.

Nas relações  de  consumo,  como  se  sabe,  deve-se
atentar ao significado do princípio da boa-fé, o qual exige transparência e lealdade
quando da celebração dos contratos. Ou seja, a pactuação deve ser redigida de forma
transparente,  de  modo  a  possibilitar  à  parte  contratante  compreender  e,  por
conseguinte, anuir conscientemente às cláusulas constantes do instrumento negocial.
Em suma,  o  mínimo  que  se  espera  da  boa-fé  contratual  é  que  haja  informações
adequadas, razoáveis e claras sobre os serviços ajustados, situação que, na hipótese
dos autos, não se verifica.

Por  tais  razões,  filio-me  ao  posicionamento  desta
Corte de Justiça, segundo o qual “Deve ser restituída em dobro a quantia cobrada a
mais  em  razão  de  cláusulas  contratuais  nulas,  constantes  de  contrato  de
financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. Art. 42
do CDC.” (TJPB – Processo 20020100414313001, Rel. Des. José Aurélio da Cruz, 3ª
Câmara Cível, Data do Julgamento 19/03/2013).
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Em igual sentido:

APELAÇÃO. Direito  civil.  Contrato  de
financiamento bancário. Tarifa de cadastro. Previsão
contratual.  Legalidade da cobrança. Precedentes do
STJ.  Serviços  de  terceiros,  registro  de  contrato  e
tarifa  de  avaliação  do  bem.  Ausência  de
transparência.  Violação ao direito  do consumidor.
Ilegalidade  da  cobrança.  Repetição  em  dobro  do
indébito. Inteligência do   art. 42, parágrafo único do  
CDC  . Verificação de má-fé. Violação às resoluções  
do BACEN. Provimento parcial do apelo. O STJ, no
julgamento  do  RESP 1.251.331/RS,  com julgamento
pela  sistemática  dos  recursos  repetitivos,  entendeu
legal  a  cobrança  de  tarifa  de  cadastro  e  do
pagamento  do  IOF  por  meio  de  contrato  de
financiamento acessório. A cobrança de encargos em
relação a serviços de terceiros, registro de contrato e
tarifa  de  avaliação  do  bem,  embora  previstos  em
contrato, mas sem a especificação dos serviços que
realmente  foram  realizados,  ofende  a  resolução
3.518/64 do CMN e o  art. 6º, III, do CDC. O art. 42,
parágrafo único, do CDC estabelece a repetição em
dobro do indébito dos valores indevidamente pagos
pelo  consumidor,  salvo  no  caso  de  engano
justificável.  No  caso,  houve  má-fé  da  instituição
financeira ao cobrar ilegalmente tarifas não previstas
nas  resoluções  do  Banco  Central,  visando  o  lucro
fácil  como  consequência  de  cobranças  abusivas.
(TJPB;  AC  0001333-77.2011.815.0981;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB  09/04/2014;  Pág.
11).
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Sendo  assim,  entendo  ser  cabível,  na  espécie,  a
aplicação  do  art.  42,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor, dada  a  natureza
consumerista da relação processual em apreço. Eis o preceptivo legal:

Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido  a  qualquer  tipo  de  constrangimento  ou
ameaça.
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.

Denota-se,  por  conseguinte,  que,  na  presente
hipótese, restaram caracterizados os requisitos essenciais para aplicação do disposto
no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a
devolução em dobro da importância indevidamente paga pela parte autora a título
de   taxa de avaliação de bem  , merecendo reforma nesse aspecto a sentença.

Em sede de apelação forcejada pelo Banco Itaucard
S/A,  cumpre  analisar  a  legalidade  ou  não  da  cobrança  do  seguro  de  proteção
financeira, firmado no contrato de fls. 13/15.

Impende  consignar  que  o  ajuste  para  a  cobrança
pertinente ao Seguro de Proteção Financeira é opcional para o contratante, razão pela
qual havendo anuência à cobertura securitária, com a pactuação expressa, fl. 14, resta
legítima sua exigência.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado:

REVISIONAL  FINANCIAMENTO.  EMPRÉSTIMO
PESSOAL  PARA AQUISIÇÃO  DE  AUTOMÓVEL.
JUROS  REMUNERATÓRIOS  AS  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO

Apelações Cíveis nº 0010761-15.2013.815.0011                                                                                                                               13



DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS  PREVISTOS  NA
LEI DE USURA (DEC. 22.626/33) SÚMULA Nº 596 E
648  DO  STF  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA
COBRANÇA  DE  JUROS  ABUSIVOS  OU  EM
DESCONFORMIDADE  COM  AS  TAXAS
PRATICADAS  NO  MERCADO  ALEGAÇÕES
GENÉRICAS  A  RESPEITO  RECURSO  NEGADO.
CUSTO EFETIVO TOTAL ANUAL DA OPERAÇÃO
ÍNDICE  CRIADO  PELA  RESOLUÇÃO  3.517/2007
DO BACEN E QUE REPRESENTA O SOMATÓRIO
DOS  CUSTOS  COBRADOS  NA CONTRATAÇÃO
DO  FINANCIAMENTO  CET  FIXADO  NO
PERCENTUAL  DE  29,13%  NÃO  HAVENDO  IN
CASU DEMONSTRAÇÃO IRREFUTÁVEL DE SEU
ABUSIVIDADE RECURSO NEGADO. Capitalização
de juros Contrato de financiamento com prestações
mensais  fixas  e  juros  pré-fixados  Inocorrência  de
capitalização, pois em tal modalidade de contrato os
juros  são  calculados  e  pagos  mensalmente  na  sua
totalidade,  de  modo  que  não  sobram  juros  para
serem  acumulados  ao  saldo  devedor,  para,  em
período seguinte, serem novamente calculados sobre
o total da dívida Ademais, ainda que assim não se
considerasse,  o  contrato  do  caso  vertente  foi
celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada
sob nº 2.170-36/01, a qual admite a capitalização de
juros  em  operações  realizadas  por  instituições
financeiras Recurso negado. Tarifas bancárias Lícita a
cobrança de "tarifa de cadastro", "tarifa de serviços
de terceiro", "tarifa de inserção de gravame", "tarifa
de  registro  do  contrato"  e  "tarifa  de  avaliação  de
bens"  Tarifas  e  taxas  expressamente  pactuadas,
encontrando  respaldo  nas  Resoluções  2.303/1996  e
3.518/2007  do  BACEN,  com  redação  alterada  pela
Resolução  3.693/2009,  ostentando  natureza  de
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remuneração  pelo  serviço  prestado  pelo  banco  ao
consumidor  Inexistência  de  prova  cabal  da
abusividade  da  cobrança  das  tarifas  respectivas
Recurso  negado.  Seguro  de  proteção  financeira
Legalidade  da  cobrança  de  seguro  Medida
protetiva  ao  mutuário  nos  casos  de  morte,
invalidez,  incapacidade  física  ou  desemprego
involuntário. Pagamentos contínuos e duradouros a
revelar  a  aquiescência  do  mutuário  com  referida
contratação Recurso negado. Recurso negado. (TJSP;
APL  0017877-37.2012.8.26.0032;  Ac.  6727647;
Araçatuba;  Décima  Terceira  Câmara  de  Direito
Privado;  Rel.  Des.  Francisco  Giaquinto;  Julg.
14/05/2013; DJESP 21/05/2013). - Destaquei.

No mesmo sentido, os julgados a seguir: (TJRS; AC
485804-75.2011.8.21.7000; Eldorado do Sul; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
João  Moreno  Pomar;  Julg.  11/12/2012;  DJERS  17/12/2012);  (TJ-MG  -  AC:
10707110143120001 MG , Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/02/2014,
Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2014). 

Pelas razões postas,  merece reparos a sentença nos
seguintes aspectos: a cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada ilegal e,
portanto, deve ser restituída em dobro ao promovente. Por outro lado, a cobrança do
seguro de proteção financeira é considerada legítima, em face da expressa previsão
no contrato, motivo pelo qual a importância de R$ 371,93 (trezentos e setenta e um
reais e noventa e três centavos) não deve ser ressarcida ao demandante, como fora
determinada na decisão de 1º grau. Por fim, devem ser mantidos os demais termos
da decisão hostilizada.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AOS  RECURSOS  APELATÓRIOS  DO  PROMOVENTE  E  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,  a  fim  de  reformar  a  sentença  recorrida  nos  seguintes  moldes:  a
instituição financeira deve restituir em dobro o valor referente à tarifa de avaliação
de  bem,  tendo  em  vista  sua  ilegalidade.  De  outra  banda,  deve  ser  afastada  a
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condenação no que tange à cobrança de seguro de proteção financeira.  No mais,
mantenho os demais termos da decisão recorrida.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                   Relator
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