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EMENTA:  APELAÇÃO.  REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE 
VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CMN N.º 
3.518/2007.  PRECEDENTES  DO  STJ.  “SERVIÇOS  DE  TERCEIROS”  E 
“REGISTRO  DE  CONTRATO”.  COBRANÇA  ABUSIVA.  DEVOLUÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ART. 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO 
NA FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  É válida a  Tarifa  de Cadastro,  conforme precedentes  do Superior  Tribunal  de 
Justiça, se expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 
monetária e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 
financeira.

2. As tarifas cobradas para custeio de serviços de terceiros e de registro de contrato 
são ilegais,  porquanto englobam o próprio negócio empreendido pelo banco, não 
devendo tais encargos ser transferidos ao consumidor. Precedentes deste Tribunal de 
Justiça.

3. A cobrança amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada 
ilegal,  não autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira, impondo-se a 
repetição do indébito na forma simples.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º 0002305-56.2010.815.0181, em que figuram como partes Maria José 
Soares  da  Silva  e  o  Banco  BV  Financeira  S.A.  Crédito,  Financiamento  e 
Investimentos.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial. 

VOTO.

Maria José Soares da Silva intentou, perante o Juízo da  4ª Vara da Co-
marca de Guarabira, Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, processo n.° 
018.2010.002305-2, em face da BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e In-
vestimentos.

Alegou (1) a ilegalidade da cobrança dos custos com serviços de terceiros, 
tarifa de cadastro e registro de contrato, totalizando R$ 1.740,28, inseridas no corpo 
do contrato de arrendamento mercantil para aquisição de um veículo; e, (2) a abusi-
vidade das cláusulas que permitem essa cobrança, uma vez que os referidos encar-



gos corresponderiam aos custos inerentes à própria atividade da Ré.

Requereu a inversão do ônus da prova, a fim de que fosse determinado a 
Demandada  a  comprovação  dos  mencionados  serviços  prestados,  pugnou  pela 
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e a reparação a título dos 
danos morais suportados, tudo acrescido de juros e correção monetária.

A  Ré  apresentou  Contestação,  f.  28/44,  arguindo,  preliminarmente,  a 
impossibilidade jurídica do pedido decorrente da violação do art. 313 do Código 
Civil,  uma vez que poderia  ser obrigado a receber  prestação diversa da que foi 
pactuada entre as partes.

No  mérito,  alegou  (1)  o  conhecimento  prévio  da  Autora  acerca  das 
cláusulas  e  encargos  contratuais,  anuindo  sem qualquer  insurgência  ao  contrato 
celebrado;  (2)  a  legalidade  das  cobranças  dos  serviços  de  terceiros,  tarifa  de 
cadastro e registro de contrato,  consoante Resoluções n.os 3.517/07, 3.518/07 do 
Conselho  Monetário  Nacional  e   Resolução  n.º  3.693/09  do  Banco  Central  do 
Brasil;  (3) a inocorrência  de danos morais indenizável;  (4) a impossibilidade de 
repetição do indébito, por não ter ocorrido pagamento à maior; (5) 

Audiência  realizada,  Termo de  f.  59,  restando rejeitada  a  preliminar  de 
impossibilidade jurídica do pedido.

Sentenciando, f. 60/63, o Juízo  julgou parcialmente procedente o pedido, 
afastando a reparação por danos morais postulada, e condenando a Ré a restituir à 
Autora o valor de R$ 3.480,56, correspondente, em dobro, aos valores cobrados in-
devidamente a título de tarifas de pagamento serviços de terceiros, tarifa de cadastro 
e  registro  de contrato,  referente  ao contrato  de  financiamento  supramencionado, 
porquanto dizem respeito à cobrança de despesas inerentes ao próprio negócio jurí-
dico, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar dos pagamentos indevi-
dos e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, em face da sucumbência recí-
proca, os honorários advocatícios ficaram compensados, condenando cada parte ao 
pagamento da metade das custas processuais, ficando tal verba suspensa em relação 
a parte autora nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.050/60, restando.

A Ré interpôs Apelação, f. 88/103, alegando (1) a legitimidade dos valo-
res cobrados sob o título de  serviços de terceiros,  tarifa de cadastro e registro de 
contrato; (2)  o conhecimento prévio das cláusulas e dos encargos contratuais por 
parte da Apelada, anuindo sem qualquer insurgência ao contrato celebrado; (3) a 
inexistência de onerosidade excessiva, sendo descabida à repetição de indébito, ante 
a ausência de demonstração de má-fé; e, (4) a observância dos preceitos do Código 
de Defesa do Consumidor.

Sem Contrarrazões, f. 110.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e devidamente preparado, f. 106.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

O Superior Tribunal de Justiça, em recursos especiais julgados conforme a 



sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil1, firmou o entendimento de 
que  é  válida  a  Tarifa  de  Cadastro,  desde  que  expressamente  tipificada  em  ato 
normativo padronizador da autoridade monetária, somente podendo ser cobrada no 
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cédula de crédito bancário que acompanha a petição inicial,  f.  12/13, 
atesta que o contrato em análise foi firmado em 2009, sob a égide da Resolução 
CMN nº 3.518/2007, do Banco Central do Brasil, cujo art. 3º,  caput, previa a co-
brança de tarifa de cadastro, indicando, ainda, que a cobrança se deu apenas quando 
da contratação, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legalidade da referida 
tarifa.

As tarifas denominadas Serviços de Terceiros e Registro de Contrato, por 
sua  vez,  são  inerentes  à  própria  atividade  da  instituição  financeira,  sendo  sua 
cobrança  também considerada  abusiva,  importando  em vantagem exagerada  em 
detrimento do consumidor, o que configura ofensa ao disposto no art. 51, inciso IV, 
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor2,  conforme precedentes  deste  Tribunal  de 
Justiça3.

1 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA. 
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO  SIMPLES  DO  INDÉBITO.  RECURSOS  REPETITIVOS. 
TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. 
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. [...] 5. 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. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito 
(TAC)  e  a  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê  (TEC) não  foram previstas  na  Tabela  anexa à  Circular 
BACEN 3.371/2007  e  atos  normativos  que  a  sucederam,  de  forma  que  não  mais  é  válida  sua 
pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. [...] 8. 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" 
(Tabela  anexa  à  vigente  Resolução  CMN  3.919/2010,  com  a  redação  dada  pela  Resolução 
4.021/2011). [...] 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: [...] - 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.  [...]  (STJ, REsp  1255573/RS,  Rel. 
Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  Segunda  Seção,  julgado  em  28/08/2013,  publicado  no  DJe  em 
24/10/2013.  No  mesmo  sentido,  STJ,  REsp  1251331/RS,  Rel.  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti, 
Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, publicado no DJe em 24/10/2013).

2 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;...

3 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. [...] 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 [...] (TJPB, AC n.º 200.2010.039917-5/001, Primeira Câmara Cível Especializada, Rel. Juíza 
Convocada Vanda Elizabeth Marinho Barbosa, DJPB 10/06/2013, p. 9).



Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça é no sentido de que a cobrança amparada em cláusula contratual, ainda que 
posteriormente declarada ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição 
financeira4, devendo a devolução, por essa razão, ser imposta na forma simples.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para 
afastar a condenação da Apelante à devolução do valor pago a título de tarifa 
de cadastro e determinar que a repetição do indébito quanto às demais cifras se 
dê na forma simples, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 09 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA 
CONTRATAÇÃO.  TARIFAS DE  ABERTURA DE CREDITO,  SERVIÇOS DE TERCEIROS E 
REGISTRO DE CONTRATO. REPASSE DESSES ÔNUS AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.  INAPLICABILIDADE  DO 
ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. À luz do Código de Defesa 
do Consumidor e do princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações de contrato, não vislumbro 
nenhum motivo que justifique a cobrança de tais  serviços [...]  (TJPB, AC n.º  200.2010.041431-
3/001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. José Aurélio da Cruz, julgado em 19/03/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
COBRANÇA DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS”, “TARIFA DE CADASTRO” E “REGISTRO DE 
CONTRATO”.  ILEGALIDADE.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  APELAÇÃO  CÍVEL. 
VANTAGEM  EXAGERADA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  DESPESAS  DE 
FINANCIAMENTO  INERENTES  À  OPERAÇÃO  DE  OUTORGA  DE  CRÉDITO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  TRANSFERÊNCIA  DO  ENCARGO  AO  CONSUMIDOR. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. A remuneração do banco é proveniente do pagamento 
dos  juros  remuneratórios,  que  já  estão  embutidos  nas  prestações,  de  forma  que  qualquer  outra 
cobrança, que realize ganho de lucro, seja a que título for,  constitui  bis in idem,  ilegal,  ilícito e 
abusivo,  constituindo vantagem exagerada  para  o  fornecedor,  que  já  está  sendo  adequadamente 
remunerado pela totalidade de seu serviço. Portanto, as referidas cobranças (“serviços de terceiros” e 
de “serviço correspondente não bancário”) são ilegais na medida em que já englobam o próprio 
negócio empreendido  pelo  banco,  não  devendo tais  encargos  serem transferidos  ao  consumidor. 
(TJPB,  AC n.º  098.2011.001398-8/001,  Terceira  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Genésio 
Gomes Pereira Filho, DJPB 14/11/2012, p. 10).

4 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO 
AUTOR.  1.  Esta  Corte  de  Justiça  possui  entendimento  consolidado  acerca  da  inviabilidade  da 
repetição em dobro de valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a 
cobrança indevida. Precedentes […] (STJ, AgRg no AREsp 177670/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. 
Marco Buzzi, julgado em 11/02/2014, publicado no DJe 18/02/2014).


