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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. 
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  BANCÁRIO. 
DESPESAS  ADMINISTRATIVAS.  PEDIDO 
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DE  INCLUSÃO  DE  GRAVAME.  DEVOLUÇÃO 
SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

− Considerando que o contrato foi celebrado em 
17/10/2008 (fls.11/12),  que nele foi  expressamente 
prevista a cobrança da TAC e que o STJ entendeu 
que “nos contratos bancários celebrados até 30 de 
abril  de 2008 (fim da vigência da Resolução CMN 
2.303/96),  era  válida  a  pactuação  dessas  tarifas, 
inclusive as que tiverem outras denominações para 
o mesmo fato gerador”, entendo que não é possível 
a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

− 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.

− Por Inexistir 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 etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Aymoré  Crédito, 

Financiamento e Investimento, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz 
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de Direito da Vara Única da Comarca de Aroeiras, que julgou parcialmente 

procedente o pedido formulado na Ação de Revisão de Contrato proposta por 

José Luiz Araújo Filho.

Nas razões da Apelação, o Promovido reiterou a legalidade da 

cobrança TAC e da tarifa de inserção de gravame, assim como a repetição do 

indébito na forma simples.

Contrarrazões apresentadas às fls.129/137.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito 

(fls. 143/145). 

É o relatório. 

DECIDO

Inicialmente, tendo a sentença não considerada abusiva a tarifa 

de emissão de carnê, entendo que a instituição financeira se apresenta, neste 

ponto, carecedora de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do 

recurso  quanto  à  matéria.  Devendo,  in  casu,  ser  analisada  as  tarifas  de 

inserção de gravame no valor de R$ 29,61 (vinte e nove reais e sessenta e um 

centavos) e TAC de R$200,00 (duzentos reais).

TAC

Conforme  entendimento  pacificado  no  STJ,  a  pactuação  de 

TAC e TEC não tem mais respaldo legal;  porém a cobrança é permitida se 
baseada em contratos celebrados até 30 de abril de 2008. Na vigência da 

Resolução nº 2.303, a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços 

era lícita, desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos 

serviços definidos como básicos. A conclusão da Segunda Seção é que não 

havia, até então, obstáculo legal às Tarifas de Abertura de Crédito e Emissão 

de Carnê. Essas deixaram de existir com a edição da Resolução nº 3.518, que 

permitiu apenas a cobrança destas especificadas em ato normativo do Banco 
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Central. 

Assim,  a cobrança de tais  tarifas  (TAC e TEC)  é  permitida, 

portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso 

devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros 

objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão  a  conceitos  jurídicos  abstratos  ou  à  convicção  subjetiva  do 

magistrado.

Logo,  considerando  que  o  contrato  foi  celebrado  em 

17/10/2008 (fls.11/12), e, portanto, posterior a citada Resolução, tem-se que a 

mesma não pode ser cobrada, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença 

recorrida de ilegalidade da cobrança da TAC.

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.

Por fim, quanto a repetição do indébito  dos valores cobrados 

indevidamente, tem-se que 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, mantendo a 

sentença recorrida.
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Nesse sentido jurisprudência:

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 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).

Destarte,  pelos motivos acima delineados,  com fulcro no art. 

557  do CPC, PROVEJO  PARCIALMENTE  O  APELO, para  repetição  ser 

cobrada na forma simples.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de setembro 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
 Relator
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