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AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. INÍCIO DO
RELACIONAMENTO.  POSSIBILIDADE  DESDE
QUE  COBRADO  EM  VALOR  RAZOÁVEL.
ABUSIVIDADE  CONSTATADA.  REDUÇÃO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
SENTENÇA  REFORMADA. MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  MONOCRÁTICA  AGRAVADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

– Conforme decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça  no  julgamento  do  REsp  1.251.331/RS
(recurso repetitivo), é possível a cobrança de tarifa
de  cadastro  no  início  do  relacionamento  entre  o
consumidor  e  a  instituição  financeira,  desde  que
cobrado valor  razoável.  Constatada a abusividade,
deve ser reduzida a cobrança.

- A repetição do indébito deve ocorrer na forma
simples, salvo comprovada a má-fé do credor. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo Interno, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.135.

RELATÓRIO
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Trata-se de Agravo Interno (fls. 117/128) interposto pelo Banco

BV Financeira  S/A –  Crédito,  Financiamento  e  Investimento contra Decisão

Monocrática de fls. 113/115v deste Relator, que proveu parcialmente o Recurso

Apelatório  do  Autor,  para,  reformando  a  Sentença,  considerar  abusiva  a

cobrança da tarifa de cadastro, determinando a sua redução para R$50,00 e a

restituição na forma simples  do valor  pago a  maior,  bem como dos valores

pagos a título de juros remuneratórios incidentes sobre a tarifa cobrada em

excesso.  

O  Banco  Agravante  alega  a  não  limitação  dos  juros

remuneratórios à taxa de 12% ao ano (fl.  120) e a legalidade das tarifas de

cadastro e emissão de carnê (fls. 122/127). 

Pleiteia, assim, o provimento do Agravo Interno, para que seja

modificada  a  decisão  monocrática  recorrida,  no  sentido  de  desprover  a

Apelação  Cível  e  manter  a  Sentença  que  julgou  improcedente  os  pedidos

formulados pelo Agravado. 

É o relatório. 

VOTO

Não conheço do Agravo Interno em relação ao argumento de

não limitação da taxa de juros remuneratórios à 12% ao ano, posto que não foi

abordado na Decisão Monocrática combatida. 

Analisando-se as demais razões do Agravo Interno, constata-se

que  o  Agravante  não  traz  nenhum  argumento  novo  capaz  de  modificar  a

Decisão monocrática recorrida, apenas reafirmando a legalidade da cobrança

da  tarifa  de  cadastro,  sem  demonstrar  que  a  cobrança  não  se  mostra

exorbitante e abusiva no caso concreto. 

Isto posto, mantenho integralmente a Decisão Monocrática, de

fls. 113/115v, cuja fundamentação passo a transcrever como parte das razões

de decidir deste Agravo Interno: 
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“Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça

no  julgamento  do  REsp  1.251.331/RS  (recurso

repetitivo) é possível a cobrança de tarifa de cadastro

no início do relacionamento entre o consumidor e a

Instituição Financeira.

No mesmo sentido,  a recente Súmula 566 do STJ,

publicada em 29/02/2016: 

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

Esta  tarifa  tem  como  fato  gerador  da  cobrança  a

realização de pesquisa em serviços de proteção ao

crédito,  base  de  dados  e  informações  cadastrais

necessários ao início do relacionamento entre cliente

e Instituição Financeira.

Difere,  portanto,  da  TAC,  uma  vez  que  esta  é

usualmente  cobrada  sobre  qualquer  operação  de

crédito,  mesmo  que  o  cliente/consumidor  já  seja

cliente do estabelecimento bancário.

No  entanto,  embora,  em tese,  seja  possível  a  sua

cobrança,  demonstrada  a  abusividade  do  valor

cobrado no caso concreto, ela deve ser reduzida. 

Constata-se  que  o  valor  cobrado  de  R$418,00

(quatrocentos  e  dezoito  reais),  extrapola  a

importância normalmente  cobrada pelas Instituições

Financeiras por esse serviço. 
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Com  efeito,  percebe-se  que  o  valor  cobrado  para

essa  tarifa  permanece  em torno  de  R$20,00  (vinte

reais)  a  R$50,00  (cinquenta  reais),  de  modo  que

cobrança  superior  a  esses  patamares,  mostra-se,

sem dúvida, abusiva ao consumidor. 

 

A abusividade no caso concreto é evidente, tendo em

vista que o valor da tarifa de cadastro na importância

de R$418,00 (quatrocentos e dezoito reais) extrapola

5% do montante principal  financiado (R$5.070,00 –

cinco mil e setenta reais). 

Ante  o  exposto,  entendo  que  o  contrato  deve  ser

alterado para reduzir  o valor cobrado pela tarifa de

cadastro para R$50,00 (cinquenta reais). 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Declarada  a  abusividade  de  cláusulas  contratuais,

com a consequente redução do valor nelas cobrado,

a  condenação  na  restituição  dos  valores  pagos  a

maior, bem como dos valores pagos a título de juros

remuneratórios incidentes sobre as taxas indevidas é

consectário  lógico,  tendo  em  vista  o  princípio  da

vedação ao enriquecimento sem causa. 

O  STJ  tem  entendido  que  a  repetição  de  indébito

deve  ser  realizada  de  forma  simples,  salvo

comprovação de má-fé do credor. A propósito:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE
MERCADO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
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REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  1.  Os  juros
remuneratórios incidem à taxa média de mercado em
operações da espécie, apurados pelo Banco Central
do Brasil, quando verificada pelo tribunal de origem a
abusividade do percentual contratado ou a ausência
de contratação expressa. 2. A repetição do indébito
deve ocorrer na forma simples, salvo comprovada
a  má-fé  do  credor. 3.  Admite-se  a  capitalização
mensal dos juros nos contratos bancários celebrados
a  partir  da  publicação  da  MP  1.963-17  (31.3.00),
desde  que  seja  pactuada.  4.  Recurso  Especial
parcialmente  provido.  (STJ;  REsp  1.451.011;  Proc.
2014/0096878-7;  PR;  Terceira  Turma;  Relª  Minª
Nancy Andrighi; DJE 01/07/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  SINGULAR  DO
RELATOR.  CPC,  ART.  557.  NULIDADE.
JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA.
CONTRATO  BANCÁRIO.  REVISÃO.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO
DEFERIDA DE FORMA SIMPLES. SÚMULA N. 322 -
STJ.  1.  O  art.  557  e  seus  parágrafos  do  CPC
permitem  o  julgamento  singular  do  recurso  pelo
relator,  para  adequar  a  solução  da  controvérsia  à
jurisprudência  do  STJ,  cabendo  agravo  regimental
para o órgão colegiado competente. Por outro lado,
eventual  nulidade  de  decisão  singular  ficaria
superada com a reapreciação do recurso pela turma.
Precedente.  2.  A  compensação/repetição  do
indébito  é  cabível  de  forma  simples,  quando
verificada  a  cobrança  de  encargos  ilegais.
Enunciado nº  322  da  Súmula  do STJ.  3.  Agravo
regimental  a que se nega provimento.  (STJ;  AgRg-
REsp 1.225.423; Proc. 2010/0224786-3; MS; Quarta
Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 19/05/2015) 

Em caso análogo, assim decidiu o nosso Tribunal de

Justiça: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  ERRO
DE  PREMISSA  FÁTICA.  CONSTATAÇÃO.
REFORMA DO DECISUM. TARIFA DE CADASTRO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA. VALOR ABUSIVO.
ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ
DO BANCO NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO
SIMPLES. ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS  DE
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DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS  INFRINGENTES,
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
APELATÓRIO.  -  Constatado in  casu que o  julgado
ora  embargado adotou  premissa fática  equivocada,
configurado  está  o  erro  de  fato  apto  a  justificar  o
acolhimento  parcial  dos  aclaratórios,  aplicando
efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,  para
sanar  tal  equívoco.  -  "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".1  -  Segundo  entendimento
pacífico no STJ, caso seja reconhecida vantagem
exagerada da instituição financeira em detrimento
do  consumidor  na  cobrança  da  Tarifa  de
Cadastro,  impõe-se  a  alteração  do  respectivo
valor cobrado.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015031520128150981,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 15-
12-2015) 

HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA

Com fulcro nos artigos 85, §8º e 86, Parágrafo único

do  CPC,  condeno  o  Banco Réu ao  pagamento  de

honorários de sucumbência, no valor de R$1.000,00

(um mil reais). 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, V, “b”,

do  CPC,  PROVEJO  PARCIALMENTE  O  APELO,

para considerar abusiva a cobrança da tarifa de

cadastro,  determinando  a  sua  redução  para

R$50,00 e a restituição na forma simples do valor

pago  a  maior,  bem  como  dos  valores  pagos  a

título de juros remuneratórios incidentes sobre a

tarifa cobrada em excesso.  

6



Agravo Interno nº 0002972-73.2013.815.0751

Condeno,  ainda,  o  Banco  Réu  ao  pagamento  das

custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro

em R$1.000,00 (um mil reais)”.

Feitas  essas  considerações,  DESPROVEJO  O  AGRAVO

INTERNO, mantendo integralmente a Decisão Monocrática recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator
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