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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇOS DE
TERCEIROS.  AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E
VALOR  COBRADO.  IMPOSSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE.  GRAVAME  ELETRÔNICO.
ILEGALIDADE.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

 Serviços de Terceiros. A cobrança de valores
referentes  a  ressarcimento  de  serviços  prestados
por  terceiros,  a  favor  das  instituições  financeiras,
antes  permitida  pela  Resolução  nº  3.518/2007  do
CMN (art.  1º,  III),  atualmente é vedada,  tendo em
vista que a Resolução nº 3.954/11 vedou de forma
expressa “a cobrança,  pela  instituição contratante,
de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa,
comissão,  valores  referentes  a  ressarcimento  de
serviços prestados por terceiros” (art. 17), tendo-se a
partir de então como ilegal a “Tarifa por Serviços de
Terceiros”. 

– In  casu,  o  contrato  fora  celebrado  em
07/12/2010,  ou  seja,  durante  a  vigência  da
Resolução  nº  3.518/2007  CMN,  que  permitia  tal
cobrança, nos termos do artigo 1º, inciso III.

– Entretanto,  a  cobrança  mesmo  durante  a
vigência  da  Resolução  nº  3.518/2007  deve  ser
declarada  ilegal  se  não  estiver  especificada  no
contrato a sua finalidade, permitindo ao consumidor
a compreensão do que se estar remunerando, ou, se
embora  explicitada,  seu  valor  for  exorbitante.
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Abusividade no caso concreto. 

- Inserção de Gravame. É indevida a cobrança
da tarifa  de inserção de gravame, uma vez que é
uma  transferência  de  custo  administrativo  ao
consumidor  e  não  demonstrada  a  autorização  do
Banco Central.

- Repetição  de  Indébito.  Inexistindo prova da
má-fé do Promovido é devida a devolução dos
valores considerados abusivos de modo simples,
sob pena de enriquecimento injustificado do credor. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER  PARCIALMENTE  O  RECURSO
APELATÓRIO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl.110.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Zuraide Vieira  de

Oliveira Yassuda, irresignada com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de São Bento, que julgou improcedentes os  pedidos

formulados na Ação de Revisão de Contrato  proposta em face do Banco Fiat

Veículos S/A (fls. 84/86). 

Nas razões da Apelação, a  Autora  reitera  a  ilegalidade  da

cobrança das tarifas “Serviços de Terceiro” e “Inserção de Gravame”, pugnando

pelo  provimento  do  Apelo,  para  reformar  a  sentença  a  fim  de  condenar  o

Apelado  à  repetição  em dobro  das  quantias  pagas  por  essas  rubricas  (fls.

88/95).

Não houve Contrarrazões (fl. 97v).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo provimento do Recurso Apelatório (fls. 104/106v). 

É o relatório. 
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VOTO

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conforme  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

proferido  no  julgamento  do  Resp  nº  1.251.331  e  Resp  nº  1.255.573,  é  no

sentido  de  que  com  a  vigência  da  Resolução  CMN  nº  3.518/2007,  em

30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas

ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora

expedida pela autoridade monetária. A propósito: 

CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS  COMPOSTOS.
MEDIDA  PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  RECURSOS
REPETITIVOS.  CPC,  ART.  543-C.  TARIFAS
ADMINISTRATIVAS  PARA  ABERTURA  DE  CRÉDITO
(TAC),  E  EMISSÃO  DE  CARNÊ  (TEC).  EXPRESSA
PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.  MÚTUO  ACESSÓRIO  PARA
PAGAMENTO  PARCELADO  DO  IMPOSTO  SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
(...)
3. Ao  tempo  da  Resolução  CMN  2.303/1996,  a
orientação  estatal  quanto  à  cobrança  de  tarifas  pelas
instituições  financeiras  era  essencialmente  não
intervencionista, vale dizer,  "a regulamentação facultava
às instituições financeiras a cobrança pela prestação de
quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a
norma  definia  como  básicos,  desde  que  fossem
efetivamente  contratados e prestados ao cliente,  assim
como  respeitassem  os  procedimentos  voltados  a
assegurar a transparência da política de preços adotada
pela instituição."
4.  Com  o  início  da  vigência  da  Resolução  CMN
3.518/2007,  em  30.4.2008,  a  cobrança  por  serviços
bancários  prioritários  para  pessoas  físicas  ficou
limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas  em
norma padronizadora expedida pelo Banco Central do
Brasil.
(...)
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese:
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

          3



 Apelação Cível nº 0001506-08.2014.815.0881

em cada caso concreto.
-  2ª  Tese:  Com  a  vigência  da  Resolução  CMN
3.518/2007,  em  30.4.2008,  a  cobrança  por  serviços
bancários  prioritários  para  pessoas  físicas  ficou
limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas  em
norma  padronizadora  expedida  pela  autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa  de  Abertura  de  Crédito  (TAC),  ou  outra
denominação  para  o  mesmo  fato  gerador.  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.
(...)
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp  1251331/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013)

 Atualmente, a cobrança de Serviços Prestados por Terceiros é

vedada, tendo em vista que a Resolução CMN nº 3.954/11 proibiu de forma

expressa “a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos

pelo  correspondente,  de  tarifa,  comissão,  valores  referentes  a

ressarcimento de serviços prestados por terceiros” (art.  17),  tendo-se, a

partir de então, como ilegal a “Tarifa por Serviços de Terceiros”.  A propósito: 

Art.   17.     É   vedada   a   cobrança,   pela
instituição  contratante,  de  clientes  atendidos
pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores
referentes a 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.

No entanto, a cobrança de valores referentes a ressarcimento

de serviços prestados por terceiros, a favor das instituições financeiras, antes

da vigência da Resolução nº 3.954/11, era permitida pela Resolução CMN nº

3.518/2007, nos termos do artigo 1º, inciso III, in verbis:

Art.  1º   A cobrança  de  tarifas  pela  prestação  de
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serviços  por  parte  das  instituições  financeiras  e
demais  instituições  autorizadas  a  funcionar  pelo
Banco  Central  do  Brasil  deve  estar  prevista   no
contrato  firmado  entre  a  instituição  e  o  cliente
ou   ter   sido   o   respectivo   serviço  previamente
autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.
(…)

III  –  não  se  caracteriza  como  tarifa  o
ressarcimento  de  despesas  decorrentes  de
prestação de serviços por terceiros, podendo seu
valor  ser  cobrado  desde  que  devidamente
explicitado no contrato  de operação de  crédito
ou de arrendamento mercantil.

In  casu,  o  contrato  foi  celebrado  em  07/12/2010,  ou  seja,

durante  a  vigência  da  Resolução  nº  3.518/2007  CMN,  que  permitia  tal

cobrança.

Entretanto,  ainda  que  a  cobrança  tenha  se  dado  durante  a

vigência da Resolução nº 3.518/2007 deve ser declarada ilegal se não estiver

especificada  no  contrato  a  sua  finalidade  (permitindo  ao  consumidor  a

compreensão do que se estar remunerando), ou, se embora explicitada, seu

valor for exorbitante. 

Analisando-se o instrumento contratual (fls. 13/18), verifica-se

não existir especificação no documento acerca de quais seriam os serviços de

terceiros prestados ou o valor a ser pago pelo consumidor, considerando que o

contrato apenas faz alusão em seu item 3.15.3 à resposta de crédito (fl. 13). 

Somente  na  resposta  de  crédito  (fl.  17)  é  que  se  infere  a

especificação  do  serviço  e  o  valor  cobrado,  o  que  não  é  suficiente  para

atendimento dos artigos 6º, III e 51, IV, do CDC. 

Além disso, o valor cobrado - R$2.365,45 (dois mil, trezentos e

sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) -  revela-se exorbitante,

pois ultrapassa 5% do montante principal financiado de  R$28.686,80 (vinte e

oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos),  representando

quase 10% deste valor. 
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Nesse  sentido,  confira-se  o  seguinte  julgado  em  Decisão

Monocrática proferida pelo STJ no AREsp 630846: 

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
CÉDULA DE  CRÉDITO  BANCÁRIO.  COBRANÇA  DE
TARIFA  REFERENTE  A  RESSARCIMENTO  DE
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. VEDAÇÃO
PELO  CMN,  NOS  TERMOS  DO  ART.  17,  DA
RESOLUÇÃO 3.954/11,  EDITADA NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES  (  ART.  4.º,  IX,  DA  LEI  4.959/64).
ABUSIVIDADE.  SERVIÇOS  NÃO  CONTRATADOS.
DESVANTAGEM  EXAGERADA  AO  CONSUMIDOR.
INCOMPATIBILIDADE COM A BOA-FÉ E A EQUIDADE.
ART.  51.  INCISO  IV.  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA DO
CONSUMIDOR.   RAZÕES  RECURSAIS  QUE  NÃO
ATACAM  OS  FUNDAMENTOS  DISPOSTOS.  SÚMULA
283/STF.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  NÃO
INDICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  PARADIGMA.  SÚMULA
284/STF.  AGRAVO  CONHECIDO  PARA  NEGAR
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
No mérito, com relação à cobrança de tarifa referente a
serviços  prestados  por  terceiros,  a  Corte  local  deu
solução à controvérsia sob o seguinte enfoque:
"Contudo,  com  relação  à  tarifa  por  'Serviços  de
Terceiros', que na espécie dos autos foi contratada pelo
valor de RS 1.020,00 (fls 26), consta-se que se utilizando
das atribuições que lhe foram conferidas pelo aludido art.
4.º,  inc.  IX,  da  Lei  4.959/64,  o  Conselho  Monetário
Nacional,  mediante  a  edição  da  Resolução  3.954/11,
vedou  de forma expressa  'a  cobrança,  pela  instituição
contratante,  de clientes atendidos pelo correspondente,
de tarifa,  comissão,  valores referentes a ressarcimento
de  serviços  prestados  por  terceiros'(art.  17),  tendo-se
então como ilegal a 'Tarifa por Serviços de Terceiros' e
'comissão'.
De toda sorte, mesmo antes da edição dessa resolução,
e independentemente dela, já se considerava mesmo que
essa exação, a título de serviços de terceiros, transfere
ao  mutuário  um  grande  encargo  financeiro,  mas,  no
entanto, de regra, nunca é acompanhada da informação
de quais  serviços  seriam esses,  quando não há vagas
referências que não permitem compreensão do que é que
se estaria remunerando, de modo que figura-se mesmo
abusiva  a  exigência,  porque  implica  em  indevida
transferência  ao  financiado  por  serviços  que  ele  não
contratou e sequer foi beneficiado, sendo nula de pleno
direito a estipulação nesse sentido,  na medida em que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente
ao fornecedor, sendo verdadeiramente incompatível com
a boa-fé e a equidade, nos moldes do art. 51. inciso IV. do
Código de Defesa do Consumidor" (e-STJ fls. 299, grifei).

(STJ  –  ARESP  630846  –  Rel.  Min.  Paulo  de  Tarso
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Sanseverino – j. 02/03/2016)

Desta  feita,  deve  ser  reformada  a  sentença,  no  sentido  de

declarar a abusividade da cobrança da tarifa “Serviços de Terceiro”.

INSERÇÃO DE GRAVAME 

Após  a  Resolução  do  Conselho  Monetário  Nacional  nº

3.518/2007, em vigor a partir de 30.04.2008, a cobrança dos serviços bancários

para as pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em

norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então o que

não está incluído pelo Banco Central não pode ser cobrado.

O  que  se  tem  verificado  é  que  as  instituições  financeiras

transferem,  indevidamente,  o  custo  administrativo  das  contratações  ao

consumidor contratante, violando, assim, o art.51, IV, do Codecon.

Portanto,  não demonstrada a  autorização do Banco  Central,

descabe a cobrança da Tarifa de Inserção de Gravame.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Por fim, no que diz respeito a repetição do indébito dos valores

cobrados indevidamente, a matéria é bastante controvertida no âmbito dos

tribunais. No caso em apreço, não vislumbro má-fé do Promovido, razão pela

qual a repetição de indébito deve ser feita de forma simples.

A propósito:

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
COBRANÇA DE TAXAS DE CADASTRO E SERVIÇOS
PRESTADOS. ABUSIVIDADE. INVIABILIDADE DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE MODO DOBRADO.
Caracterizada a abusividade da cobrança das taxas de
cadastro e serviços prestados, a teor do que preceitua o
art. 51, inc. IV, do CDC, impõe-se a restituição dos
valores pagos pelo consumidor. Descabe a devolução
em dobro das importâncias a serem ressarcidas, vez
que não configurado engano injustificável ou má-fé,
porquanto a exigência destas encontrava lastro no
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contrato firmado entre as partes. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO 51 IV CDC. (71003319928
RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento:
24/05/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012).

Feitas essas  considerações, em harmonia com o parecer da

Procuradoria Geral de Justiça,  PROVEJO, PARCIALMENTE, A APELAÇÃO

CÍVEL,  determinando  a  devolução  de  forma  simples  ao  Autor  do  valor  de

R$2.407,56 (dois mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos). 

Consequentemente, condeno o Réu ao pagamento das custas

e honorários de sucumbência, os quais, com fulcro no artigo 85, §8º, do NCPC,

fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

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, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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