
ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017721-21.2012.815.0011— 8ª Vara Cível de Campina Grande 
RELATOR      :Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
APELANTE   :José Zinaldo Bezerra da Silva
ADVOGADO : Uilton Peixoto de Carvalho Silva
APELADO     : Banco Panamericano.
ADVOGADO : Feliciano Lyra Moura

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO — FINANCIAMENTO DE VEÍCULO 
— PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO — IRRESIGNAÇÃO — 
SERVIÇOS DE TERCEIROS — COBRANÇA ABUSIVA — CUSTOS 
ADMINISTRATIVOS  QUE NÃO PODEM SER REPASSADOS AO 
CONSUMIDOR — DEVOLUÇÃO EM DOBRO — AUSÊNCIA DE 
ENGANO  JUSTIFICÁVEL  —  PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO 
CÍVEL.

—  “Art.  17.  É  vedada  a  cobrança,  pela  instituição  contratante,  de  clientes  
atendidos  pelo  correspondente,  de  tarifa,  comissão,  valores  referentes  e  
ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou  qualquer outra forma de 
remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da  
referida  instituição,  ressalvadas  as  tarifas  constantes  da  tabela  adotada  pela  
instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de  
2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010” ( art. 1º, inciso  
III, da Resolução nº 3.518/07 do BACEN).

— Desta feita, apesar da aludida tarifa estar presente no contrato, tem-se que a  
ausência de uma discriminação para que fim estaria sendo empregada, configura  
uma má-fé por parte da recorrida, justificando assim a restituição em dobro da  
mencionada taxa.

Vistos, etc

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Zinaldo Bezerra da Silva, 
contra  a sentença de fls.  74/80,  proferida pelo Juiz  a quo, nos autos da Ação de Repetição de 
Indébito, que julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar que seja devolvido 
ao autor, na forma simples, o valor equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cobrado 
indevidamente a título de “tarifas”. Custas processuais pro rata, diante da sucumbência recíproca e 
honorários advocatícios que se compensam, pelas mesmas razões.
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Em  suas  razões  recursais  (fls.  83/88),  o  apelante  requer  a  reforma  da 
sentença, de modo que a recorrida seja condenada a restituir a parte recorrente o valor pago a título 
de “outros serviços”, em dobro ao recorrente, ou na modalidade simples.

Contrarrazões às fls. 97/104.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 
122/127, opinou pelo provimento parcial da apelação cível, apenas para que o valor cobrado a título 
de outros serviços seja restituído de forma simples dos valores cobrados indevidamente.

É o Relatório. 

DECIDO.

Depreende-se  dos  autos  que  o  promovente  ajuizou  Ação  de  Revisão 
Contratual  c/c  Repetição  de  Indébito,  assegurando  ter  firmado  contrato  de  financiamento  para 
aquisição de veículo, no qual havia cobrança ilegal de tarifas.

Por sua vez, o magistrado a quo julgou  parcialmente procedente o pedido, 
apenas para determinar que seja devolvido ao autor, na forma simples, o valor equivalente a R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais), cobrado indevidamente a título de “tarifas”. Custas processuais 
pro rata,  diante  da sucumbência  recíproca  e  honorários  advocatícios  que se  compensam, pelas 
mesmas razões.

Na ocasião da prolação da sentença o magistrado  a quo  entendeu que o 
montante cobrado a título de “outros serviços” no valor de R$ 10.773,22, foi incluído no débito do 
novo financiamento.

O apelante alegou, em suas razões recursais, que as provas materiais não 
deixam dúvidas de que o valor de R$ 10.773,22 foi referente a “outros serviços”, ou seja, serviços 
estes que em momento algum são esclarecidos, sendo assim sua cobrança é completamente ilegal. 
Ademais, a própria recorrida em momento algum alegou que o suposto débito referia-se a contrato 
de financiamento anterior  e que tinha sido incluído neste novo contrato de financiamento.

Inclusive  alegou  que  nos  autos  de  fl.  27,  no  tópico  referentes  as  tarifas 
cobradas,  declara  expressamente quanto as  mesmas “apenas  gratifica  o  representante  comercial 
intermediador do negócio jurídico realizado”.

Pois bem.

A cobrança, a título de tarifas bancárias para fins de financiamento, onera 
demasiadamente o consumidor, por compeli-lo ao pagamento de uma taxa adicional que nada lhe 
proporciona em retorno, como condição “sine qua non” para concessão do financiamento almejado, 
evidenciando assim uma vantagem exagerada para as instituições financeiras quando do aporte de 
recursos  cobrados  em  face  do  financiamentos,  devendo  ser  declarada  a  ilegalidade  dessas 
cobranças.

Acerca das taxas e tarifas cobradas pelas instituições financeiras, há de se 
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ressaltar que – à exceção da própria Tarifa de Cadastro e das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e 
de Emissão de Carnê (TEC), estipuladas em contratos bancários celebrados até 30/04/2008, as quais 
o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado (RESP 1.255.573-RS), considerou-as lícitas – é 
entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios que a exigência das demais taxas/tarifas é abusiva, pois 
essas  despesas  compõem serviços  que  interessam apenas  ao  estabelecimento  financeiro,  como 
forma de minimizar os riscos advindos da concessão de empréstimo.

Inexiste  contraprestação  de  serviço  ao  consumidor  a  justificar  a  sua 
exigência. Na prática, os Bancos estão transferindo, indevidamente, o custo administrativo à parte 
aderente, implicando violação às normas consumeristas.

A remuneração do Banco advém do pagamento dos juros remuneratórios, 
que  já  estão  embutidos  nas  prestações,  de  modo  que  a  cobrança  das  referidas  tarifas/taxas 
constituem evidente abusividade, importando em vantagem exagerada, consoante estabelece o art. 
51, inciso IV,do Código Consumerista, in verbis:

“Art.  51.  São nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas  contratuais  relativas  ao 
fornecimento de produtos e serviços que:
(…)
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Outrossim,  as  Resoluções  do  Banco  Central  do  Brasil  –  BACEN  nº 
3.517/07, 3.518/07 e 3.693/09, além da Carta-Circular nº 3.295/08 que autorizariam a cobrança dos 
serviços realizados pela concessionária diretamente do consumidor, não subsiste a taxa de outros 
serviços, sem especificá-las. 

O art. 1º, inciso III, da Resolução nº 3.518/07 do BACEN restou revogado 
pela Resolução nº 3.954/11, também do BACEN, impondo-se o reconhecimento de sua ilegalidade. 
Com efeito, o art. 17 desta última Resolução veda expressamente o repasse ao cliente dessas tarifas, 
confira-se:

“Art.  17.  É  vedada  a  cobrança,  pela  instituição  contratante,  de  clientes  atendidos  pelo 
correspondente,  de  tarifa,  comissão,  valores  referentes  e  ressarcimento  de  serviços 
prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de 
produtos  ou  serviços  de  responsabilidade  da  referida  instituição,  ressalvadas  as  tarifas 
constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 
3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 
2010”.

Como se pode observar do artigo acima transcrito, a Resolução editada em 
2011  proíbe  expressamente  a  cobrança  de  quaisquer  tarifas,  comissões,  valores  relacionados  a 
ressarcimento de serviços de terceiros ou qualquer outra forma de remuneração pelo fornecimento 
de produtos ou serviços, sobressaindo de modo inequívoco a ilegalidade da cobrança realizada a 
título de outros serviços.

Noutro norte, em momento algum a cobrança intitulada de “outros serviços” 
restou caracterizada como débito do financiamento, não cabendo ao judiciário fazer interpretação 
ampliativa, de modo a considerá-la como tal. Além disso, a instituição financeira não comprovou ou 
ao menos alegou que os “outros serviços” faziam parte do valor financiado no contrato, cingindo-se 
apenas a alegar que a cobrança era devida com base em Resoluções que já foram oportunamente 
debatidas.
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Desta feita, apesar da aludida tarifa estar presente no contrato, tem-se que a 
ausência de uma discriminação para que fim estaria sendo empregada, configura uma ma-fé por 
parte da recorrente, justificando assim a restituição em dobro da mencionada taxa.

 
Sendo  assim,  declaro  a  abusividade  da  tarifa  intitulada  de  “Outros 

Serviços”, no montante de R$ 10.773,22 (dez mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e dois 
centavos). Por fim, entendo que a ausência de uma discriminação para que fim esta estaria sendo 
empregada, configura uma ma-fé por parte da recorrente, justificando assim a restituição em dobro 
da mencionada taxa.

A esse respeito, vejamos alguns julgados desta Corte:

TARIFA  DE  EMISSÃO  DE  CARNÊ.  ILEGALIDADE  QUANTO  À  PACTUAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 30/04/2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 
CMN  2.303/96).  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  ADMISSIBILIDADE.  REFORMA DO 
DECISUM.  PROVIMENTO  DO  APELO.  O  princípio  do  pacta  sunt  servanda  não  é 
absoluto,  devendo ser  interpretado de forma relativa,  em virtude do caráter  público das 
normas tidas por violadas no contrato, em especial o CDC, o que possibilita a revisão do 
contrato.  Após  séria  controvérsia  envolvendo  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de  justiça, 
examinando o RESP nº 1.251.331, à luz do regime de recursos repetitivos (543-c, do cp), 
fixou o entendimento de que “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”.  Demonstrada a contratação 
posterior  a  30/04/2008,  evidente  a  ilegalidade  da  cobrança,  cujo  valor  deve  ser 
devolvido em dobro, haja vista a abusividade da cobrança. […]. (TJPB; APL 0039272-
38.2011.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Miguel de Britto 
Lyra Filho; DJPB 27/02/2014; Pág. 17)

56048285  -  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  Ação  de  revisão 
contratual.  Instituição  financeira.  Contrato  de  adesão  para  financiamento  de  veículo. 
Incidência do CDC. Serviço de terceiros, tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa 
de  avaliação  do  bem.  Abusividade.  Restituição  em  dobro.  Desprovimento  do  apelo. 
Súmula nº 297 do STJ: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável  às instituições 
financeiras”. Nos contratos de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas restritivamente, 
de modo a proteger o consumidor. Mesmo havendo livre pactuação, as cláusulas abusivas 
são ilegais e devem ser afastadas pelo judiciário. A cobrança de despesas com serviços de 
terceiros é ilegal, pois importa em vantagem exagerada para a instituição financeira, que 
remunera em dobro seus serviços, violando as normas do artigo 39 e incisos IV e XII do art.  
51, do CDC. Não se admite a cobrança de taxa de cadastro, porque o cadastro é feito em 
benefício e garantia do banco e não do consumidor, situação que ocorre também com a 
despesa  de  registro  de  contrato.  A repetição  de  indébito  é  admissível  em  virtude  da 
ocorrência  de  pagamento  oriundo  de  cláusulas  abusivas.  (TJPB;  AC  200.2010.039917-
5/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Relª Juíza Conv. Vanda Elizabeth Marinho 
Barbosa; DJPB 10/06/2013; Pág. 9) 

Por tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso apelatório, nos termos do 
art. 557, § 1º-A, do CPC, para considerar ilegal a cobrança de “serviços de terceiros”, determinando 
sua devolução em dobro, nos termos do art.  42, parágrafo único do CDC. Custas processuais e 
honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 
20, § 3º do CPC), a serem suportados pela parte apelada.

Publique-se. Intime-se.
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João Pessoa, 26 de agosto de 2014

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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