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 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. 

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Odilon  Alves  de

Souza Filho, irresignado com a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível

da Capital que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Repetição

de indébito proposta em face da BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e

Investimento.

Nas razões da Apelação, o  Autor  requer  a  reforma  da

Sentença,  reiterando a possibilidade da revisão do contrato para declarar a

ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro,  assim como, a repetição do
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indébito dos valores supostamente cobrados indevidamente.

Contrarrazões apresentadas  pela  Instituição  Financeira  às

fls.44/61.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso Apelatório (fls.68/73).

É o relatório. 

VOTO

Da Sentença que julgou improcedente o pedido inicial, Apela a

Autora reiterando a ilegalidade na cobrança da Tarifa de Cadastro.

No  que  se  refere  a  referida  Tarifa,  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
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  dos  dispositivos  citados,  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
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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, nem tampouco de sua abusividade, de maneira que o valor cobrado

de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) não ultrapassa 5% do montante

total financiado de R$9.761,00 (nove mil, setecentos e sessenta e hum reais),

razão pela qual deve ser mantida em todos seus termos. 

Feitas tais considerações, com fundamento no art. 932, IV,

“b”  do  NCPC,  NEGO  PROVIMENTO AO APELO,  mantendo  a  Sentença

recorrida.

Publique-se. Comunicações necessárias.

João Pessoa,     de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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