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AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
REVISIONAL.  TARIFA  DE  CADASTRO
CONSIDERADA ABUSIVA.  TARIFA DE SEGURO.
AUSENTE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO.
INSERÇÃO DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSFERÊNCIA DO CUSTO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

 A Tarifa de Cadastro somente poderá incidir
no início do relacionamento entre o consumidor e a
Instituição  Financeira,  desde  que  contratado
expressamente, ressalvado a análise da abusividade
no caso concreto, conforme precedente do Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 

 A Tarifa  de  seguro  de  proteção  financeira,
somente é devida pelo consumidor se existe prova
de  que  houve  a  efetiva  contratação  do  seguro,
estando  ausente,  verifica-se  a  ilegalidade  de  sua
cobrança.

 É indevida a cobrança da Tarifa de Inserção
de Gravame, uma vez que é uma transferência de
custo  administrativo  ao  consumidor,  o  que  não  é
admitido.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  por unanimidade,  DESPROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.192.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  pelo  Banco

Panamericano S/A, desafiando a Decisão Monocrática de fls.167/170, que deu

provimento  parcial  a  Apelação  interposta  pela  Instituição  Financeira,

reformando a Sentença para considerar a legalidade da cobrança da comissão

de permanência e mantendo a abusividade das tarifas afastadas pelo juízo

singular.

No Agravo Interno, a Recorrente insurge-se contra a Decisão

Monocrática, reiterando a possibilidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, de

Inserção  de  Gravame  e  do  Seguro  conforme  inseridos  no  contrato  de

fls.22/24v.

É o relatório.

VOTO

Revisando a matéria, entendo  que a  Decisão  Monocrática

recorrida não merece reparos.

Compulsando os autos, tenho que a Decisão combatida deve

ser mantida por seus próprios fundamentos, pois a parte Agravante não trouxe

nenhum argumento capaz de ensejar a reforma do juízo monocrático.  Além

disso,  a  Decisão  está  em  harmonia  com  a  jurisprudência  dominante  do

Superior Tribunal de Justiça e com as Decisões proferidas por esta Corte de

Justiça.

 

Com efeito, no que se refere a Tarifa de Cadastro, tenho que o

Conselho Monetário Nacional,  quando da edição da Resolução nº 3.919 de

2010, alterou e consolidou as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação

de serviços por parte das Instituições Financeiras e, no art. 3º, inciso I, dispôs

especificamente quanto à possibilidade de cobrança da “tarifa de cadastro”

“Art. 3º  A cobrança de tarifa pela prestação de serviços
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prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de
serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores
da  cobrança  estabelecidos  na  Tabela  I  anexa  a  esta
Resolução, assim considerados aqueles relacionados a: 
I – cadastro;
(...)”;

Assim, à vista do dispositivo citado, não se discute a legalidade

da cobrança da Tarifa de Cadastro nos contratos bancários, cabendo ressaltar,

ainda,  que  essa  conclusão  foi  referendada  pela  jurisprudência  do  Superior

Tribunal  de  Justiça  quando  afetou  a  matéria  para  julgamento  no  rito  dos

processos  repetitivos  (nº  1.251.331/RS  e  nº  1.255.573/RS)  e  mais

recentemente editou a Súmula nº 566:

“Súmula nº 566. 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. (DJe 29/02/2016)”.

Nesta esteira,  convém salientar que embora permitida a sua

cobrança,  desde  que  pactuada  de  forma clara  e  objetiva,  o  fato  é  que  se

mostra cabível a análise, caso a caso, de eventual excessiva onerosidade em

sua contratação.

Logo, in casu, não há que se falar em ilegalidade da tarifa em

questão,  mas de sua  abusividade,  de  maneira  que  o  valor  cobrado de R$

600,00  (seiscentos  reais)  ultrapassa  5%  do  montante  total  financiado  de

R$6.151,95  (seis  mil,  cento  e  cinquenta  e  um  reais  e  noventa  e  cinco

centavos), conforme entendimento da Sentença que afastou a cobrança. 

Registro de Gravame

Com relação ao registro de gravame, convém salientar que tal

encargo  não  pode  ser  atribuído  ao  consumidor,  pois  cinge-se  ao  exclusivo

interesse  da  Instituição  Financeira  para  a  prestação  do  serviço  e  já  está

embutido no cálculo do Custo Efetivo que compõe a operação.

Nesse norte, convém gizar que a Resolução 320 do CONTRAN

é  clara  e  objetiva  ao  imputar  a  responsabilidade  INTEGRAL  do  agente
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financeiro  para  inclusão  do  gravame mediante  simples  meio  eletrônico,

portanto, sem qualquer dispêndio, in verbis:

“Art.  7º  O  repasse  das  informações  para  registro  do
contrato, inserções e liberações de gravames será feito
eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos
compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos
de  trânsito,  sob  a  integral  responsabilidade  técnica  de
cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto
ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato
ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas
utilizados.”

Portanto, age com manifesta abusividade o agente financeiro

que insere no contrato a cobrança pela inclusão do gravame, usurpando de sua

condição de superioridade frente ao consumidor, razão pela qual incabível a

contratação da tarifa denominada “registro de gravame”.

Seguro de Proteção Financeira 

No tocante a contratação de seguro vinculado ao contrato, o

exame dos autos demonstra que houve livre opção do financiado quanto à

contratação de Seguro de Proteção Financeira, conforme expressa disposição

contratual.

No entanto, ante a inexistência de prova de que houve a efetiva

contratação do seguro com a apresentação da apólice de seguro devidamente

assinada pela parte Autora, entendo pela ilegalidade de sua cobrança, devendo

ser mantida a Sentença.

Isto  posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo

integralmente a Decisão Monocrática guerreada.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.
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Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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