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  DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  e  CONSUMIDOR  – 
APELAÇÃO  CÍVEL  -  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA/LEASING - TARIFA DE 
CADASTRO  -  EXPRESSA  PREVISÃO 
CONTRATUAL – COBRANÇA – LEGITIMIDADE 
– PRECEDENTES DO STJ.  INTELIGÊNCIA DO 
ART.  557,  §1º-A,  do  CPC  -  PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO DO APELO.

-  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. (STJ - REsp: 1255573 
RS 2011/0118248-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  28/08/2013,  S2  - 
SEGUNDA  SEÇÃO,  Data  de  Publicação:  DJe 
24/10/2013).
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VISTOS, 
Cuida-se  de  apelação  cível interposta  pela  BANCO 

ITAUCARD S/A  em face da sentença,  proferida pelo Juízo da 13ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, que julgou procedente em parte a  ação de 
repetição de indébito movida por JOSÉ CARLOS ALVES DA NOBREGA, 
ora apelado, e condenou a apelante a devolver o indébito referente a TAC 
na forma simples.

Em  suas  razões  (fls.  78/84),  o  recorrente  sustentou,  em 
síntese,  a  legalidade  das  cláusulas  contratuais,  vez  que  previamente 
pactuadas e de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do 
Consumidor.  Assim,  pugnou  pelo  provimento  do  recurso  a  fim  de  ser 
julgada totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões não apresentadas (fl. 93/108).
Com vista  dos  autos,  a  d.  Procuradoria  -Geral  de  Justiça 

opinou pelo provimento do apelo (fls. 118/117).
                        É o relatório. DECIDO.

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade 
recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o recurso.

Observa-se, no presente caso, que a sentença impugnada 
reconheceu a Ilegalidade da cobrança da tarifa denominada TARIFA DE 
ABERTURA DE CRÉDITO. De modo que, determinou sua restituição na 
forma simples.

Em relação ao mérito recursal, vejo que o contrato objeto da 
presente  demanda prevê a cobrança de tarifa  de cadastro  (fl.  16)  (vide 
cláusula 3.5) e não TAC/COA como entendeu o Juízo de primeiro grau.

Com base nisso, conclui-se que a análise recursal limita-se a 
verificação  da  legalidade  ou  não  da  tarifa  de  cadastro  quando  da 
contratação do financiamento como fora avençado entre as partes.

Delimitada a questão, passo ao exame da matéria.
A Resolução  CMN 3.919⁄2010 revogou  a  Resolução  CMN 

3.518⁄2007, alterando e consolidando as normas sobre cobrança de tarifas 
pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

De modo que,  os serviços continuaram a ser classificados 
nas categorias de  essenciais (não passíveis  de cobrança),  prioritários, 
especiais e diferenciados. 

Os serviços prioritários foram definidos pelo art. 3º da Reso-
lução  CMN 3.919⁄2010 como "aqueles relacionados a contas de depósitos, 
transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mer-
cantil, cartão de crédito básico e cadastro". 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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Dispôs, ainda, o art. 3º que a cobrança de tarifas pela presta-
ção de serviços incluídos nesta categoria deve observar "a lista de serviços, 
a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos 
na Tabela anexa à esta resolução."

Nesse norte, vejo que continuou permitida cobrança da Tari-
fa 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 po-
dendo ser cobrada cumulativamente".  Ou seja, somente poderá ser cobra-
da no inicio do relacionamento entre o cliente e instituição financeira, e se 
justifica pela necessidade de ressarcir custos com realização de pesquisas 
em cadastros, bancos de dados e sistemas. 

Com efeito,  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  recentemente,  por 
meio da Segunda Seção no REsp 1.270.174/RS, pacificou a matéria que enten-
deu pela legitimidade da cobrança da aludida tarifa.  Senão vejamos: 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO 
ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 
GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO  SIMPLES  DO 
INDÉBITO.  RECURSOS  REPETITIVOS.  TARIFAS 
BANCÁRIAS.  TAC  E  TEC.  EXPRESSA  PREVISÃO 
CONTRATUAL.  COBRANÇA.  LEGITIMIDADE.  
PRECEDENTES.  FINANCIAMENTO  DO  IOF.  
POSSIBILIDADE.  1.[...].  8.  Permanece  legítima  a 
estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera 
o serviço de "realização de pesquisa em serviços  
de  proteção  ao  crédito,  base  de  dados  e 
informações cadastrais, e tratamento de dados e  
informações  necessários  ao  inicio  de 
relacionamento  decorrente  da  abertura  de  conta  
de  depósito  à  vista  ou  de  poupança  ou  
contratação  de  operação  de  crédito  ou  de  
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada  
cumulativamente"  (Tabela  anexa  à  vigente  
Resolução  CMN  3.919/2010,  com  a  redação  dada 
pela  Resolução  4.021/2011).  [...]   (STJ  -  REsp:  
1255573  RS  2011/0118248-3,  Relator:  Ministra  
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  
28/08/2013,  S2  -  SEGUNDA  SEÇÃO,  Data  de  
Publicação: DJe 24/10/2013) (grifei).

RECLAMAÇÃO.  RESOLUÇÃO  N.  12/2009-STJ.  
TARIFAS  BANCÁRIAS.  ALEGAÇÃO  DE 
ILEGALIDADE.  RESP  N.  1.251.331/RS  JULGADO 
SOB  O  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  
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RESOLUÇÕES  DO  CMN-BACEN.  RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE.  1.  Reclamação  disciplinada  na 
Resolução  n.  12/2009-STJ,  destinada  a  dirimir  
divergência  entre  acórdão  prolatado  por  turma 
recursal  estadual  e  a  jurisprudência  consolidada  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  suas  súmulas  ou  
orientações  decorrentes  do  julgamento  de  recursos 
especiais  processados  na  forma  do  art.  543-C  do  
Código  de  Processo  Civil,  no  caso,  o  REsp 
1.251.331/RS.  [...].  A  Tarifa  de  Cadastro  é  
expressamente  autorizada,  podendo  ser  cobrada 
apenas no início do relacionamento com o cliente.  
[...] 8. Reclamação procedente. (STJ - Rcl: 14696 RJ  
2013/0339925-1,  Relator:  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  26/03/2014,  S2  -  
SEGUNDA  SEÇÃO,  Data  de  Publicação:  DJe  
09/04/2014)

In casu, da análise da tarifa impugnada, vejo que a mesma 
é passível  de cobrança,  no início  do relacionamento,  conforme previsão 
contratual. De modo que, diversamente do que decidiu o Juízo de primeiro 
grau, tem-se por legal a cobrança da tarifa de cadastro, motivo pelo qual a 
sentença merece ser reformada e a ação julgada improcedente, invertendo-
se os ônus sucumbenciais, cabendo a parte autora/recorrida o pagamento 
das custas e honorários.

DISPOSITIVO     
               
Diante do exposto,  com fulcro no art.  557, §1º-A, do CPC 

DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO RECURSO, para declarar a le-
galidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, devendo a parte apelada arcar 
com as custas e honorários advocatícios, observado o disposto no art. 12 
da Lei nº 1.060/50.

P. I.
João Pessoa, 06 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
RELATOR

Apelação Cível nº 0095119-88.2012.815.2001  4


