
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000574-22.2012.815.0321.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Santa Luzia.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: BV Financeira S.A.
ADVOGADO: Jullyanna Karlla Viegas Albino.
APELADO: Joácio Alves da Nóbrega.
ADVOGADO: Rodrigo Morais Matos.

EMENTA:  APELAÇÃO.  REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. 
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  TARIFA  TAC.  APÓS  A  ENTRADA  EM 
VIGOR  DA  RESOLUÇÃO  CMN  N.º  3.518/2007.  ILEGALIDADE  DA 
COBRANÇA. INDÉBITO SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA.  RATEIO  DAS  CUSTAS  E  HONORÁRIOS.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

Com a entrada em vigor da Resolução CMN n.º 3.518/2007, deixou de ser possível a 
cobrança das Tarifas TAC e TEC nos contratos celebrados após 30/04/2008.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
n.º 0000574-22.2012.815.0321, em que figuram como Apelante BV Financeira S.A. 
e Apelado Joácio Alves da Nóbrega. 

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

VOTO.

Joácio  Alves  da Nóbrega ajuizou  Ação Repetição  de  Indébito  c/c  Dano 
Moral  perante  a  Comarca  de  Santa  Luzia, em face  da  BV FINANCEIRA S/A, 
processo nº 032.2012.000574-2.

Alegou que firmou com a Ré um Contrato de Financiamento Bancário de um 
crédito de R$ 4.550,00, para aquisição de veículo, sendo-lhe cobrado indevidamente 
Tarifa de Abertura de Crédito na importância de R$ 418,00, afrontando  o disposto 
no Art. 51, do CDC.

Pugnou  pela  procedência  do  pedido  para  que  fosse  declarada  abusiva  a 
cobrança da tarifa  bancária,  determinando a devolução em dobro do valor  pago, 
conforme Art. 42, Parágrafo Único, do CDC.

Na Contestação, f. 29/45, a Ré arguiu a decadência do direito por não ter o 
Autor reclamado pelos vícios apontados, no prazo de noventa dias, na forma do Art. 
26, II, do CDC.

Alegou que a Resolução n.º 3.919/2010 autorizou às instituições financeiras 



cobrarem tarifas por prestações de serviços listados, sendo lícita, portanto, a cobrança 
da  Tarifa  de  Cadastro  por  corresponder  a  contraprestação  pela  elaboração  do 
cadastro, arrecadação dos documentos e consultas aos órgãos públicos e privados, 
demandando custo para ela, concluindo que tal cobrança não se deu por erro ou má 
fé, e sim por expressa autorização contratual, e por isso seria indevido o pedido de 
restituição de indébito, e que inexiste dano moral a ser ressarcido.

Pugnou pela improcedência do pedido.

Sentenciando, fls. 70/74, o Juízo decidiu antecipadamente a lide rejeitando a 
arguição de decadência do direito ao fundamento de que o prazo de noventa dias 
previsto no Art. 26, II, do CDC, não seria aplicável para a hipótese de revisão de 
contrato, posto que referido dispositivo legal aplica-se somente aos casos de vícios 
do produto ou do serviço e, no mérito, seguindo o entendimento de que a tarifa de 
cadastro é abusiva por representar uma cobrança por serviços da própria financeira, 
violando o princípio da boa-fé contratual, julgou procedente o pedido e condenou a 
Ré a devolver, em dobro, o valor pago pela tarifa, corrigido pelo INPC, a partir da 
data  do Contrato,  com juros  de mora de 1% ao mês,  contados da citação,  e  ao 
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  de  sucumbência que arbitrou  em 
20% do valor da condenação.

A Ré  interpôs Apelação,  fls.  77/90,  alegando que (1)  o  Contrato  possui 
força  vinculante  entre  os  contratantes,  posto  que  foi  celebrado  de  boa-fé,  com 
observância da lealdade, confiança e colaboração mútua, inclusive o Apelado teve 
plena ciência dos termos ajustados e da Tarifa Bancária, não havendo o que se falar 
em vício de consentimento, e por isso devem ser observados o pacta sunt servanda e 
a segurança jurídica; (2) a cobrança da tarifa bancária está autorizada pelo BACEN, 
que tem atribuição para regulamentar o sistema financeiro nacional; (3) a Tarifa de 
Cadastro tem previsão genérica na Resolução n.º 3.518 e especificamente na Lista de 
Serviços, item 1.1, do Anexo I, da Circular n.º 3.371, ambas editadas pelo BACEN e 
que  referida  Tarifa  teve  finalidade  de  cobrir  os  gastos  com  a  formalização  do 
Contrato; (4) a cobrança pela tarifa impugnada não afronta as disposições do CDC, 
porquanto o dever de informação ao consumidor e os requisitos de validade de oferta 
pelos fornecedores de produtos, estabelecidos no Art. 52, do CDC, foram observadas 
por  ela;  (5)  o  pedido de restituição em dobro do valore cobrado seria  indevido, 
porquanto a  cobrança estava prevista  no Contrato,  tendo agiu de boa-fé;  e  (6)  a 
condenação em honorários de sucumbência também deve ser reformada, visto os 
argumentos expostos estão comprovados nos autos.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que fosse julgado improcedente o 
pedido com inversão da sucumbência.

Nas  Contrarrazões,  fls.  94/100,  o  Apelado  alegou  que  (1)  a  cobrança  da 
Tarifa  de  Cadastro  decorreu  de  uma prestação  de  serviço  da  própria  Instituição 
Financeira, no caso a elaboração do cadastro para aprovação do crédito solicitado, 
sendo abusiva por não se admitir o repasse das despesas ao consumidor por acarretar 
vantagem excessiva; e (2) a restituição em dobro pelo valor cobrado tem amparo no 
Art. 42, Parágrafo Único, do CDC, e a cobrança foi declarada abusiva por afrontar o 
disposto no Art. 51 do mesmo diploma legal.

Pugnou pelo desprovimento do Recurso.

Não é o caso de intervenção do Ministério Público, CPC, Art. 83, I a III.



É o Relatório.

O  entendimento  pacificado  pelo  STJ,  em  sede  de  Recursos  Especiais 
submetidos à sistemática do art. 543-C, do CPC1, é de que a cobrança das Tarifas 
TAC e TEC têm suas incidências autorizadas nos contratos celebrados até a data de 
30/04/2008, a partir de quando entrou em vigor a Resolução CMN n.º 3.518/2007, 
do Banco Central  do Brasil,  que proibiu a  estipulação de cobrança  das  aludidas 
Tarifas.

Como o  contrato  foi  firmado  entre  14  de  junho  de  2011,  após  o  marco 
estabelecido na Resolução retrocitada, é indevida a cobrança da TAC.

No  que  concerne  à  repetição  do  indébito,  a  jurisprudência  do  STJ  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 
financeira2, razão pela qual a repetição deve ser imposta na forma simples.

Como o Autor pleiteou a devolução dos valores pagos a título de TAC e a 
condenação  em  indenização  por  danos  morais,  tendo  sido  contemplado  apenas 
quanto  ao  primeiro  pedido,  ocorreu  a  sucumbência  recíproca,  devendo  serem 
rateados as custas e os honorários sucumbênciais.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial  para 
reformar a Sentença determinando que a TAC seja devolvida de forma simples, 
com o rateio das custas e dos honorários sucumbenciais, observado, quanto ao 
Autor, o art. 12, da Lei Federal n.º 1.060/50.  

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega  Coutinho,  dele  também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Dr. 
Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  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

1 Resp n.°1.251.331/RS e 1.255.573/RS. 
2 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).


