
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0000678-80.2011.815.0181
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara da Comarca de Guarabira
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE: Bradesco Financiamentos S.A. (Adv. Wilson Sales Belchior)
APELADO: Rosinaldo Soares da Silva (Adv. Humberto de Sousa Félix)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
COBRANÇA  INDEVIDA  C/C  RESSARCIMENTO  E 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO.  TARIFA  DE  SERVIÇO 
CORRESPONDENTE  NÃO  BANCÁRIO.  COBRANÇA  DE 
SERVIÇO  DE  TERCEIROS.  ABUSIVIDADE.  REPETIÇÃO 
DO INDÉBITO.  FALTA DE  COMPROVAÇÃO  DA MÁ-FÉ 
DA  ENTIDADE.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO. 

- É abusivo o repasse ao consumidor de tarifas provenientes 
de  operações  que  são  de  interesse  e  responsabilidade 
exclusivos  do  fornecedor  dos  serviços,  inerentes  à  sua 
atividade voltada ao lucro, como é o caso da tarifa de serviços 
de correspondentes não bancários e da tarifa de serviços de 
terceiros.

-  Inexistindo  prova inequívoca  da  má-fé  da  entidade 
financeira,  a  restituição  do  indébito  deve  se  dar  na  forma 
simples.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a Quarta  Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça  da 
Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 159.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Bradesco Financiamento S/
A contra sentença  proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Guarabira nos 
autos da ação declaratória  de cobrança indevida c/c  ressarcimento  e  repetição  de 
indébito,  promovida  por  Rosinaldo  Soares  da  Silva  em  desfavor  do  banco,  ora 
apelante.

Na decisão recorrida, a magistrada a quo julgou parcialmente 
procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando a repetição em dobro 
dos valores pagos a título de Serviço de Correspondente Não Bancário (R$ 750,00) e 
Serviço de Terceiro (R$ 1.097,82), condenando, outrossim, a instituição bancária em 
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação.

Em razões recursais, o Banco Bradesco afirma que a magistrada 
singular laborou em equívoco ao conceder o pleito autoral, o que se fundamenta na 
legalidade da cobrança realizada,  assim como, na obrigatoriedade do instrumento 
contratual e na inexistência de má-fé por parte da entidade financeira. 

Sustenta  que a  taxa de  pagamento  de  serviço  a  terceiros  diz 
respeito a custos referentes à prestação de serviço de revenda, concessionária ou loja 
de veículo, onde o cliente adquiriu o bem, atividade esta que se assemelha à de um 
corretor, e que, nos termos da Resolução CMN 3.517/07, referida comissão é cobrada 
do consumidor pela Instituição Financeira que financiou ou arrendou o veículo, e 
repassada ao revendedor, tendo o consumidor a opção de pagar o valor à vista ou 
incluir o custo no valor principal do financiamento.

Quanto à taxa de Serviço Correspondente Não-Bancário, alega 
referir-se ao custo que o banco tem para a inclusão, formalização e manutenção da 
operação, que são imprescindíveis para a realização de financiamento, estando em 
conformidade com a Resolução nº 3.517 do Banco Central, e com a Resolução nº 3518 
do BACEN que, em seu art. 1º, caput, autoriza a cobrança de tarifas pela prestação de 
serviços por parte das instituições financeiras desde que haja previsão contratual e 
autorização do cliente.

No tocante à repetição do indébito, assevera ter agido com boa-
fé,  não  havendo  que  se  falar  em  abusividade  da  cobrança,  uma  vez  que  a 
consumidora não foi induzida em erro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam 
julgados improcedentes os pedidos ou, caso assim não se entenda, que a devolução 
dos valores se dê na forma simples, e que seja mantida a condenação apenas quanto 
à  Tarifa  de  Correspondente  não  Bancário,  excluindo-se  no  tocante  à  Tarifa  de 
Serviços de Terceiros.



Devidamente  intimado,  o  apelado  apresentou  contrarrazões 
pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção do decisum atacado (fls. 
136/146).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. 

VOTO

Rosinaldo  Soares  da  Silva  aduz  ter  firmado  contrato  de 
financiamento com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., com o fito de adquirir um 
automóvel, financiando, pois, o valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

Nessa  esteira,  alega  o  promovente  que  lhe  fora  cobrado 
indevidamente o importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), relativamente a 
serviços correspondentes não bancários, ao qual ainda é acrescido de atualizações e 
encargos financeiros, bem como serviços de terceiros, no valor correspondente a R$ 
1.097,82 (hum mil e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos).

Com efeito, a análise do contrato de financiamento em apreço é 
juridicamente possível, calcada em preceitos constitucionais e nas regras de direito 
comum.  No  entanto,  faz-se  importante  ressaltar  que  a  declaração  de  cobrança 
indevida  e  a  determinação  da  repetição  do  indébito  somente  ocorrerá  acaso 
comprovada  pela  parte  autora  a  efetiva  abusividade,  em  respeito  à  natureza  de 
liberalidade das cláusulas contratuais e do princípio da boa-fé contratual. 

Nesta perspectiva, passemos à análise dos fatos:

Primordialmente,  insta  registrar  a  incontrovérsia  acerca  da 
cobrança  de  serviços  correspondentes  não  bancários,  a  qual  importara  o 
recolhimento de um montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), consoante 
se extrai da cópia do contrato acostada aos autos (fls. 17/18).

De  outra  banda,  essencial  asseverar  que  a  própria  empresa 
demandada,  em  sua  contestação,  deixou  claro  que  o  preço  cobrado  a  título  de 
serviços correspondentes não bancários é relativo  “ao custo que o banco réu tem 
para a inclusão, formalização e manutenção da operação, que são imprescindíveis 
para a realização de financiamento” (fl. 40),  o que resta comprovado, inclusive, da 
análise da provas coligidas.

Também  no  tocante  à  tarifa  cobrada  a  título  de  serviços  de  



terceiros,  verifica-se do instrumento contratual juntado aos autos, que foi exigida a 
cobrança de 1.097,82 (hum mil e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), valor 
este, igualmente, não impugnado pelo Banco.

Por  tal  razão,  resta  claro  que  o  preço  cobrado  a  título  de 
serviços correspondentes não bancários e a título de  serviços de terceiros  se refere a um 
custo da operação fornecida pela entidade financeira que é repassado ao consumidor, 
de forma que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a previsão contratual em 
comento se afigura totalmente iníqua e abusiva. De tal entendimento, extrai-se, pois, 
a reprovabilidade e a nulidade da cobrança realizada, consoante incisos IV e XII do 
artigo 51, do CDC, in verbis:

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 eqüidade; 
[…]
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de 
sua obrigação,  sem que igual  direito  lhe seja  conferido contra  o 
fornecedor; 

Portanto, mostra-se legítima,  in casu, a repetição do indébito, 
nos termos do que vem decidindo  os mais  vários Tribunais  Pátrios,  conforme se 
depreende do exame dos julgados que seguem:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS 
A  TÍTULO  DE  SERVIÇOS  DE  CORRESPONDENTES  NÃO 
BANCÁRIOS  E  PAGAMENTO  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS, 
CUMULADA  COM  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO. 
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR. 
ABUSIVIDADE  DA  COBRANÇA.  DEVOLUÇÃO  DE  FORMA 
SIMPLES.  Caracterizada a  abusividade da cobrança das  taxas  de 
serviços  de  correspondentes  não  bancários,  qual  seja,  boletos 
bancários e pagamento de serviços de terceiros, vale dizer, comissão 
oferecida às revendas com prêmio pela contratação, a teor do que 
preceitua  o  art.  51,  inc.  IV,  do  CDC,  impõe-se  a  restituição  dos 
valores […] (TJ-RS - Recurso Cível: 71003144664 RS , Relator: Marta 
Borges  Ortiz,  Data  de  Julgamento:  19/12/2011,  Primeira  Turma 
Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia 
16/01/2012)

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO.  SERVIÇO  DE  TERCEIROS  E  DE 
CORRESPONDENTE  NÃO  BANCÁRIO.  Inadmissibilidade. 
Reconhecimento de que a cláusula é abusiva. Violação ao princípio 



da  transparência,  impondo  ao  consumidor  obrigação  inerente  à 
própria  atividade  das  instituições  financeiras  e  por  ele 
desconhecida. Sentença  reformada.  Recurso  provido.  RECURSO 
PROVIDO.  (TJ-SP  -  APL:  179976020128260071  SP  0017997-
60.2012.8.26.0071,  Relator:  Fernando  Sastre  Redondo,  Data  de 
Julgamento: 12/12/2012, Data de Publicação: 13/12/2012)

CONTRATO  BANCÁRIO  -  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  - 
SERVIÇOS  DE  CORRESPONDENTE  -  COBRANÇA  EM 
DESACORDO  COM  O  SISTEMA  DE  PROTEÇÃO  AO 
CONSUMIDOR  POR  FALTA  DE  DISCRIMINAÇÃO, 
EXPLICAÇÃO  E  DETALHAMENTO  NAS  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS  -  ABUSO  CONFIGURADO  -  OFENSA  AO 
DIREITO DE INFORMAÇÃO -  RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO 
EM  DOBRO -  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  -  APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-SP - APL: 10826520128260319 SP 
0001082-65.2012.8.26.0319,  Relator:  Matheus  Fontes,  Data  de 
Julgamento:  27/09/2012,  22ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de 
Publicação: 11/10/2012)

AÇÃO REVJSIONAL - Contrato de financiamento para aquisição 
de  veículo  -  Cobrança  de  tarifa  referente  aos  serviços 
correspondentes  não  bancários  e  serviços  de  terceiro  - 
Inadmissibilidade Configura-se abusiva a cobrança de tais tarifas, 
ainda  que  expressamente  previstas  no  contrato,  uma  vez  que  é 
incabível o repasse de obrigações do fornecedor ao consumidor - 
Inteligência do art.  51,  incisos IV e XII,do Código de Defesa do 
Consumidor  ?  Devolução  dos  valores  pagos  de  forma  simples 
porque não se vislumbra má-fé da instituição financeira ré AÇÃO 
REVISIONAL  -  Contrato  de  financiamento  para  aquisição  de 
veículo - Juros contratuais -Limitação à taxa média de mercado, caso 
não  tenha  sido  pactuado  percentual  inferior  - 
Admissibilidade,diante da decisão do C STJ de repercussão geral 
da  matéria  REVISIONAL  -  Contrato  de  financiamento  para 
aquisição  de  veículo  -  Tabela  Price  -  Utilização  que  implica  na 
prática de anatocismo - Ilegalidade configurada - Determinação de 
recalculo do saldo devedor desde a origem, pelo método de Gauss - 
Ação  julgada  parcialmente  procedente  -  Recurso  do  autor 
parcialmente provido e improvido o recurso do réu (TJ-SP - APL: 
185262120118260037  SP  0018526-21.2011.8.26.0037,  Relator:  Pedro 
Ablas,  Data  de  Julgamento:  28/11/2012,  14ª  Câmara  de  Direito 
Privado, Data de Publicação: 10/01/2013)

Após a confirmação da nulidade da cobrança e do dever de 
repetir o indébito, surge o questionamento acerca da restituição, isto é, se esta dar-
se-ia de forma dobrada ou simples.  O problema apresentado está  relacionado à 
interpretação da norma insculpida no parágrafo único do art. 42, da Lei Federal n° 
8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, aduz:



Art.  42.  Na cobrança  de débitos,  o  consumidor inadimplente 
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo 
de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e 
juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O que se deve entender por engano justificável apto a evitar a 
devolução dobrada do indébito? No cenário pátrio, a doutrina se divide em duas 
correntes básicas, as quais são tratadas infra.

Os  argumentos  dos  que  entendem  pela  sua  interpretação 
objetiva é no sentido de que, caso não seja determinada a devolução em dobro, o 
fornecedor do serviço não será punido e ocorrerá o enfraquecimento do sistema de 
proteção do consumidor, sob o ponto de vista da eficácia social.

A outra corrente, que considera o elemento subjetivo da norma 
e que é prevalente do ponto de vista de aceitação na jurisprudência,  entende que 
havendo a cobrança indevida por parte do fornecedor,  este só deverá devolver o 
excesso em dobro se ficar demonstrada a má-fé.

Para os que defendem esta corrente, seria invocável a aplicação 
analógica  do  verbete  n°  159  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que  estabelece  que 
“cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código 
Civil”.

O  art.  1.531  do  Código  Civil  revogado  a  que  se  refere  o 
enunciado da Suprema Corte tratava de situação análoga prevendo a devolução em 
dobro contra aquele que demandasse por dívida já paga.

Apesar da revogação do Código Civil de 1916 a atualidade da 
discussão permanece, eis que o preceito então corporificado no art. 1.531, permanece 
vigente no texto do art. 940 do Novo Código Civil.

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou 
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais 
do que  for  devido,  ficará  obrigado a  pagar  ao  devedor,  no 
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, 
o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.



Portanto, a restituição só será em dobro se a cobrança indevida 
decorrer de um equívoco atribuível à má-fé do fornecedor, o que não se constata a 
partir  da  análise  dos  autos  e  o  que  não  pode  ser  presumido  in  casu.  Assim,  a 
devolução deverá ser na forma simples.

Com relação  aos  honorários  advocatícios,  entendo  que,  neste 
ponto,  o  decisum impugnado  deve  ser  mantido,  ficando  tal  verba  a  cargo  do 
recorrente, tendo em vista que o apelado decaiu de parte mínima do pedido. 

Ante o exposto, dou provimento parcial ao apelo, com o fim de 
determinar a devolução, na forma simples, dos valores cobrados a título de serviços  
correspondentes não bancários e de serviços de terceiros, mantendo nos demais termos a 
sentença recorrida. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade,  dar provimento parcial 
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Desembargador 
Des. João Alves da Silva) e os Excelentíssimos Desembargadores Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça 
Convocada.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
                 Relator


