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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. 
INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  SÚMULA Nº 297,  DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO 
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE. TARIFA  DE 
CADASTRO. PREVISÃO  CONTRATUAL. 
LEGALIDADE.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. DEMAIS ENCARGOS 
ADMINISTRATIVOS.  SERVIÇOS  DE 
CORRESPONDENTE E INSERÇÃO DE GRAVAME. 
ABUSIVIDADE.  OCORRÊNCIA.  REFORMA  DA 
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
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-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado 
quando  os  termos  pactuados  se  revelem 
excessivamente onerosos ou desproporcionais. 

-  Não  resta  dúvida  da  aplicação  aos  contratos 
bancários das disposições do Código de Defesa do 
Consumidor,  inclusive,  já  sumulado  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça, conforme a Súmula de nº 297.

 -  Em  decisão  no  Recurso  Especial  n°  1251331, 
publicada  em  24/10/2013,  o  Superior  Tribunal  de 
Justiça  considerou  legal  a  cobrança  da  Tarifa  de 
Cadastro, desde  que,  exigida  no  início  do 
relacionamento com o consumidor.

-  Os  valores  referentes  aos  Serviços  de  Terceiros  e 
Serviços de Correspondente, devem ser suportados 
pela  instituição  financeira,  por  serem  inerentes  ao 
próprio  serviço  prestado,  sendo  inadmissível, 
portanto, o seu repasse ao consumidor.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Fagner  Costa  da  Silva  propôs  a  presente Ação 
Ordinária de Revisão de Contrato de Financiamento, em face do Banco Santander 
S/A, objetivando a revisão do contrato de financiamento firmado junto à demandada, 
alegando, para justificar a revisão pretendida, a existência de abusividade contratual, 
caracterizada  pela  cobrança  indevida  de  encargos  administrativos  constantes  nas 
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cláusulas 1.1, e seus subitens, 1.2, 2, 4.2, e 8, imposição de mora excessiva, presente na 
cláusula  7,  incidência  de  capitalização  de  juros  e  juros  abusivos,  solicitando,  por 
conseguinte, a repetição de indébito.

Devidamente citado, o Banco Santander (Brasil) S/A 
ofertou contestação, fls. 96/122, no qual refutou os termos da exordial, postulando, 
por fim, pela total improcedência dos requerimentos.

Impugnação à contestação, fls. 153/160, repelindo as 
argumentações  citadas  na peça  de  defesa  e  requerendo a  procedência  do pedido 
exordial.

O Magistrado  a quo, fls. 190/196, julgou procedente, 
em parte, o requerimento preambular, consignando os seguintes termos:

(…)  julgo  PARCIALMENTE  PROCEDENTES os 
pedidos elencados na inicial, no sentido de condenar 
o réu a devolução,  na forma simples,  das quantias 
referentes  a  cadastro/renovação  no  valor  de  R$ 
175,00;  inserção de gravame no valor de  R$ 4,61;  e 
serviço  correspondente  no  valor  de  R$  570,15 
cobradas excessivamente, valores estes acrescidos de 
juros  de  mora  de  1%  ao  mês  desde  a  citação 
(03.05.2012,  juntada  solene  –  f.  93v)  e  correção 
monetária a contar das datas em que ocorreram os 
respectivos pagamentos.
Ciente  de  que  as  partes  foram  simultaneamente 
vencedoras  e  vencidas,  fixo  os  honorários 
advocatícios em 15%  ex vi,  do art.  20,  §  3°,  “c” do 
CPC.  Em vista  da  sucumbência  recíproca,  aplico  a 
regra do art.  21,  daquele Estatuto para distribuir  a 
verba  honorária  na  razão  de  70%  em  favor  do 
Promovido e 30%, em favor do Promovente, fazendo-
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se as devidas compensações.
Quanto às custas, calculados na mesma proporção de 
70% para  o  Promovente  e  30% para  o  Promovido, 
atente-se para a regra do art.  12 da Lei  1.060/1950, 
quanto àquele (autor).

Em  face  da  decisão,  foram  opostos  Embargos  de 
Declaração pela parte autora, fls. 300/311, rejeitados pelo Juiz singular, nos seguintes 
termos:

Isso posto, nos moldes do art. 535 e incisos do CPC 
recebo  os  embargos  declaratórios,  mas  nego-lhes 
provimento,  mantendo  a  sentença  atacada  na  sua 
íntegra.

Inconformada,  a  Aymoré  Crédito  Financiamento  e 
Investimento S/A interpôs  APELAÇÃO,  fls.  318/327, e,  nas suas razões,  requer a 
reforma da sentença, sustentando, para tanto, a legalidade de cobrança das tarifas 
incidentes  no  ajuste  entabulado  entre  as  partes,  pois  além  de  encontrarem-se 
expressamente  previstas  no  instrumento  contratual,  neste  vislumbra-se  o  valor 
cobrado ao consumidor. Ao final, postula pela procedência da insurgência recursal.

Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  autora,  fls. 
341/344.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código 
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da 
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no 
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do Superior 
Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às instituições financeiras.

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da 
Lei Consumerista ao presente caso.

Adentremos na análise do mérito.

A questão que permanece posta à apreciação desta 
instância superior, por meio do presente feito, cinge-se à verificação de acerto quanto 
ao juízo exarado no ato jurisdicional de primeiro grau que considerou indevida a 
cobrança  dos  encargos  administrativos,  a  saber,  Tarifa  de  Cadastro,  Serviços  de 
Correspondente  e  Inserção  de  Gravame,  determinando  sua  devolução  na  forma 
simples.

No tocante à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal 
de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial n° 1251331, realizado segundo o 
rito  dos  recursos  repetitivos,  reputou  legítima  sua  cobrança,  consignando  os 
seguintes termos:

(…)  Permanece  válida  a  Tarifa  de  Cadastro 
expressamente  tipificada  em  ato  normativo 
padronizador  da  autoridade  monetária,  a  qual 
somente  pode  ser  cobrada  no  início  do 
relacionamento entre o consumidor e a instituição 
financeira.  (…).  (STJ  -  REsp:  1251331  RS 
2011/0096435-4, Rel. Min.ª Maria Isabel Gallotti, Data 
de  Julgamento 28/08/2013,  Segunda Seção,  Data  de 
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Publicação DJe 24/10/2013) - negritei.

Do aresto acima, conclui-se legítima a exigência da 
Tarifa de Cadastro pelas  instituições  financeiras,  desde que,  cobrada no início do 
relacionamento  com  o  consumidor,  situação  verificada  na  hipótese  vertente, 
consoante se insere do contrato de fls. 24/25, em especial, no tópico “Especificação do 
Crédito”, onde se prevê a cobrança da multicitada tarifa, no importe de R$ 200,00 
(duzentos reais).

Sendo  assim,  baseando-se  na  decisão  da  Corte 
Superior,  opção  não  há,  senão  declarar  legal  a  cobrança  da  Tarifa  de  Cadastro, 
modificando a decisão de primeiro grau neste ponto.

Avançando,  no  que  diz  respeito  à  cobrança  dos 
encargos administrativos  denominados  Serviços  de Correspondente e  Inserção de 
Gravame, é do conhecimento geral que suas cobranças não devem ser repassadas ao 
consumidor, uma vez que são inerentes ao próprio serviço prestado pela instituição 
financeira, devendo, portanto, por ela serem suportadas. Logo, tais ônus não devem 
ser transferidos ao contratante, o qual já suporta os encargos legais decorrentes da 
simples celebração do contrato. Nesse sentido, vejamos o que preconiza o art. 51, do 
Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,  as 
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de 
produtos e serviços que:
(...)
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
(...)
IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas, 
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com 
a boa-fé ou a eqüidade;
(...)
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XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de 
cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe 
seja conferido contra o fornecedor;

Nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  esta  Corte  de 
Justiça, tem emanado os seguintes precedentes:

APELAÇÃO.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR. 
REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 
PACTA  SUNT  SERVANDA.  CARÁTER  NÃO 
ABSOLUTO.  TAC.  ILEGA-  LIDADE  QUANTO  À 
PACTUAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  POSTERIOR  A 
30/04/2008  (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 
CMN  2.303/96).  SERVIÇO  DE  TERCEIROS, 
GRAVAME  ELETRÔNICO.  ENCARGOS 
INDEVIDOS.  RESTITUIÇÃO  SIMPLES  DO 
INDÉBITO.  MÁ-FÉ  DO  BANCO  NÃO 
CARACTERIZADA.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO STJ E DO TJPB. ART. 557, § 1º, 
CPC.  PROVIMENTO  PARCIAL DO  RECURSO.  O 
princípio  contratual  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 Código de Defesa 
do  Consumidor,  o  que  possibilita  a  revisão  do 
contrato. Após séria controvérsia envolvendo o tema, 
o  STJ,  examinando o  RESP.  Nº  1.251.331,  à  luz  do 
regime de recursos repetitivos (543 - C, do cpc), 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 
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gerador, ressalvado o exame da abusividade em cada 
caso  concreto”.  Assim,  demonstrada  a  contratação 
posterior  a  30/04/2008,  evidente  a  ilegalidade  da 
cobrança,  cujo valor deve ser devolvido de forma 
simples. Nos termos da jurisprudência dominante 
dos  tribunais  pátrios,  é  abusivo  o  repasse  ao 
consumidor  de  tarifas  provenientes  de  operações 
que são de interesse e responsabilidade exclusivos 
do  fornecedor  dos  serviços,  inerentes  à  sua 
atividade voltada ao lucro, como é o caso da tarifa 
de serviços de terceiros e da inserção de gravame. 
Consoante  entendimento  do  artigo  557,  §  1º-a,  do 
código  de  processo  civil,  “se  a  decisão  recorrida 
estiver em manifesto confronto com Súmula ou com 
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal 
Federal, ou de tribunal superior, o relator poderá dar 
provimento ao recurso”. Em razão das considerações 
tecidas acima,  com fulcro no  artigo 557,  §  1º-a,  do 
CPC,  e  na  jurisprudência  dominante  dos  tribunais 
superiores,  dou  provimento  parcial  ao  apelo,  para 
considerar  a  ilegalidade  na  cobrança  das  tarifas 
acima  descriminadas,  bem como  determinar  a  sua 
devolução  na  forma  simples.  (TJPB;  APL 0003342-
06.2015.815.0000; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 
26/10/2015; Pág. 6) - destaquei.

E,

REVISIONAL.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO. 
AÇÃO  QUE  OBJETIVA  A  DECLARAÇÃO  DE 
ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, 
DA COBRANÇA DE IMPOSTOS,  E DAS TARIFAS 
DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E  SERVIÇO 
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CORRESPONDENTE  NÃO  BANCÁRIO. 
PROCEDÊNCIA QUANTO  À  DECLARAÇÃO  DE 
ABUSIVIDADE  DAS  TARIFAS.  APELO  DO  RÉU. 
TARIFAS  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E 
SERVIÇO  CORRESPONDENTE  NÃO 
BANCÁRIO. COBRANÇA ABUSIVA. ART. 51, IV, 

DO CDC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA.  DEVOLUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE. 
DESPROVIMENTO.  A  cobrança  das  tarifas 
denominadas de serviços de terceiros e de serviços 
correspondente  não  bancários,  são  ilegais  na 
medida  em  que  já  englobam  o  próprio  negócio 
empreendido  pelo  banco,  não  devendo  tais 
encargos  serem  transferidos  ao  consumidor. 
Precedentes  deste  tribunal  de  justiça.  (TJPB;  APL 
0000672-34.2010.815.0561;  Quarta  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da 
Fonseca Oliveira; DJPB 02/09/2015; Pág. 29) - negritei.

Assim,  entendo  pela  ilegalidade  da  cobrança  das 
tarifas administrativas, a saber, Serviços de Correspondente e Inserção de Gravame.

Sendo  assim,  convém  reformar  a  decisão  de 
primeiro grau, para considerar, tão somente,  a legalidade de cobrança da  Tarifa de 
Cadastro.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL 
AO RECURSO APELATÓRIO, para declarar a legalidade de cobrança da Tarifa de 
Cadastro, cuja legitimidade foi reconhecida no julgamento do  Recurso Especial n° 
1251331, realizado segundo o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de 
Justiça.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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