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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.
SENTENÇA.  TARIFAS  DE  CADASTRO,  DE
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E  GRAVAME
ELETRÔNICO  ABUSIVAS.  DEVOLUÇÃO  EM
DOBRO. INSURGÊNCIA DO RÉU. ILEGALIDADE
NA COBRANÇA DAS TARIFAS DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS E INSERÇÃO DE GRAVAME. TARIFA
DE  CADASTRO  LEGAL,  MAS  ABUSIVA.
REDUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

 Há  abusividade  na  cobrança  da  Tarifa  de
Serviço de Terceiro pela ausência de transparência.
Contrato informa apenas o valor total cobrado sem,
contudo,  especificar  quais  as  despesas  que
englobam tal valor. Afronta a legislação pertinente e
as regras do CDC.

- 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.

 Tarifa de Cadastro somente poderá incidir no
início  do  relacionamento  entre  o  consumidor  e  a
instituição  financeira,  desde  que  contratado
expressamente, ressalvada a análise da abusividade
no caso concreto, conforme precedente do Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Diante da
legalidade  dessa  tarifa,  mas  constatada  a  sua
abusividade, deve ser modificada a Sentença para
adequá-la.
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- 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.138.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Aymoré  Credito,

Financiamento e Investimento S/A, irresignado com a sentença proferida pelo

Juiz de Direito da Vara  Única  da  Comarca  de  São  Bento, que julgou

parcialmente  procedentes os  pedidos formulados na Ação de  Revisão  de

Contrato  proposta por  Fernando Antonio Dutra Dantas, condenando a Ré a

restituir em dobro as quantias pagas a título de Tarifa de Cadastro, Inserção de

Gravame e Serviços Prestados por Terceiros. 

Nas razões da Apelação, o Promovido sustentou a legalidade

da  cobrança  das  Tarifas  de  Cadastro,  Inserção  de  Gravame  e  Serviços

Prestados por Terceiros, bem como a impossibilidade de restituição em dobro

dos valores cobrados a estes títulos, diante da ausência de má-fé da instituição

bancária (fls. 65/80).

Contrarrazões apresentadas às fls. 112/119.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial

do Recurso Apelatório (fls. 124/134). 

É o relatório. 

VOTO
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SERVIÇOS DE TERCEIROS

Com relação a este encargo, a Resolução nº 3.518/64 do CMN

autorizou  a  possibilidade das  Instituições  Financeiras  efetuarem  a  sua

cobrança, conforme art.1º,III, que segue:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de 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. 

Como visto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de

despesas  decorrentes  de  prestações  de  serviços  de  terceiros,  quando

devidamente explicitado no contrato.

Entretanto,  no  caso  concreto,  não  foi  observada  a  ressalva

constante na Resolução acima, tendo em vista  que a Instituição Financeira

apenas  fez  constar,  no  contrato,  o  valor  total  de  R$2.640,00  (dois  mil,

seiscentos e quarenta reais) cobrado desta tarifa, sem, contudo, especificar,

precisamente, quais seriam os serviços abrangidos.

Outrossim, verifica-se além da ilegalidade, a abusividade, visto

que o valor acima cobrado ultrapassa 5% do montante principal financiado de

R$ 35.731,38 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e oito

centavos), motivo pelo qual, deve ser mantida a Sentença.

Tarifa de Cadastro

Da análise do contrato, verifica-se que não houve a cobrança

da Tarifa  de Abertura de Crédito,  e sim da Tarifa  de Cadastro,  no valor  de

R$550,00 – quinhentos e cinquenta reais.
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Conforme  decidido  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no

julgamento do REsp 1.251.331/RS (recurso repetitivo), é possível a cobrança

de  Tarifa  de  Cadastro,  mas  somente  no  início  do  relacionamento  entre  o

consumidor e a instituição financeira.

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.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA CONVENÇÃO
ENTRE  AS  PARTES.  VARIAÇÃO  ENTRE  AS  TAXAS
MENSAL E ANUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA TAXA
MÉDIA  DE  MERCADO.  ADEQUAÇÃO  TARIFA  DE
CADASTRO ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.
A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos
celebrados após a edição da MP nº 1.963-17, de 30 de
março de 2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde
que expressamente pactuada. No caso dos autos, diante
da existência da variação entre as taxas mensal e anual,
resta verificada a pactuação. A utilização do denominado
Sistema Francês de Amortização é admitida, desde que
previamente contratada. Os juros remuneratórios devem
observar  a  taxa  média  de  mercado  fixada  pelo  Bacen
para o período da contratação,  conforme entendimento
sedimentado  pelo  STJ.  No  caso,  os  juros  contratados
encontram-se acima da taxa média de mercado, devendo
ser  reformada  a  sentença  para  adequá-lo.  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. Inexistindo prova da
má-fé do Promovido é devida a devolução dos valores
consi (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029506620158150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 28-01-2016) 

In casu, tenho que inexiste a ilegalidade da tarifa em questão,
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mas  ocorre  a  sua  abusividade,  na  medida  em  que  o  valor  cobrado  de

R$550,00, extrapola a importância normalmente reivindicada pelas Instituições

Financeiras por esse serviço. 

Com efeito,  percebe-se que o valor  exigido  para  essa tarifa

permanece em torno de R$20,00 (vinte reais) a R$50,00 (cinquenta reais), de

modo que a cobrança superior  a  esses patamares,  mostra-se,  sem dúvida,

abusiva ao consumidor. 

 

Ante o exposto, entendo que o contrato deve ser alterado para

reduzir o valor cobrado pela Tarifa de Cadastro para R$50,00 (cinquenta reais),

determinando a devolução do que exceder esta quantia. 

Em caso análogo, assim decidiu o nosso Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO
DE  PREMISSA  FÁTICA.  CONSTATAÇÃO.
REFORMA DO DECISUM. TARIFA DE CADASTRO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA. VALOR ABUSIVO.
ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ
DO  BANCO  NÃO  CARACTERIZADA.
DEVOLUÇÃO  SIMPLES. ACOLHIMENTO  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS
INFRINGENTES,  PARA  DAR  PROVIMENTO
PARCIAL  AO  RECURSO  APELATÓRIO.  -
Constatado  in  casu  que  o  julgado  ora  embargado
adotou premissa fática equivocada, configurado está
o erro de fato apto a justificar o acolhimento parcial
dos  aclaratórios,  aplicando  efeitos  infringentes  aos
presentes  aclaratórios,  para  sanar  tal  equívoco.  -
"Permanece  legítima  a  estipulação  da  Tarifa  de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização
de  pesquisa  em  serviços  de  proteção  ao  crédito,
base  de  dados  e  informações  cadastrais,  e
tratamento de dados e informações necessários ao
inicio de relacionamento decorrente da abertura de
conta  de  depósito  à  vista  ou  de  poupança  ou
contratação  de  operação  de  crédito  ou  de
arrendamento  mercantil,  não podendo ser  cobrada
cumulativamente".1  -  Segundo  entendimento
pacífico no STJ, caso seja reconhecida vantagem
exagerada  da  instituição  financeira  em
detrimento do consumidor na cobrança da Tarifa
de Cadastro, impõe-se a alteração do respectivo

          5



Apelação Cível nº 0000494-56.2014.815.0881

valor cobrado.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015031520128150981,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em
15-12-2015) 

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, reformando-se a

Sentença recorrida nesse ponto.

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).

Fica mantida a Sentença em relação à distribuição do ônus da

sucumbência e a fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista que o

Autor  sucumbiu  em parte  mínima  do  pedido,  conforme  artigo  86,  caput,  e

parágrafo único do CPC: 

Art. 86. Se cada litigante, for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas. 

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte,
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e pelos honorários. 

Feitas essas  considerações, PROVEJO,  PARCIALMENTE A

APELAÇÃO CÍVEL, modificando a Sentença no sentido de manter a Tarifa de

Cadastro,  no  entanto,  reduzindo-a  para  o  valor  de  R$50,00  e,

consequentemente, determinar a devolução simples do que fora pago a maior

em relação a esta, bem como a repetição simples do que fora recolhido a título

de  Tarifa  de  Cadastro  e  Serviços  de  Terceiros,  totalizando  o  valor  de

R$3.181,38 (três mil, cento e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) a ser

devolvido. 

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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