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ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0029629-90.2010.815.2001.
ORIGEM: 16ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR:  Dr.  Marcos  Coelho  de  Salles,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Kenia Regina Lima Soares.
ADVOGADO: Américo Gomes de Almeida.
APELADO: Banco Finasa S/A.
ADVOGADO: Ricardo Leite de Melo e Rafaela Vieira Gomes.

EMENTA:  APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS  CUMULADA  COM  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAC E TEC. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ
A COBRANÇA DESSAS TARIFAS. DESPROVIMENTO.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0029629-90.2010.815.2001,  em que figuram  como partes Kenia Regina
Lima Soares e o Banco Finasa S/A.

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 negar-
lhe provimento.

VOTO.

Kenia  Regina  Lima  Soares,  em  Ação  Declaratória  de  Nulidade  de
Cláusula  Contratual  c/c  Repetição  de  Indébito,  por  ela  ajuizada  em face  do
Banco FINASA S/A,  interpôs  Apelação,  f.  81, contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca desta Capital,  f.  76/80, que, após rejeitar  a
preliminar  de  inépcia  da  petição  inicial,  julgou  improcedentes  os  pedidos,  por
considerar que é lícita a cobrança das tarifas de abertura de crédito e de emissão de
carnê,  desde  que  expressamente  pactuada  no  contrato,  e  que  não  há  prova  da
cobrança de valor a título de despesas operacionais.

Em  suas  razões,  f.  82/84,  defendeu  a  ilegalidade  das  referidas  tarifas,
argumentando que  cabe  ao  Apelado o  custeio  das  despesas  com a  emissão  dos
boletos referentes ao contrato e que a tarifa de abertura de crédito é cobrada sem
que  lhe  seja  prestado  qualquer  serviço  e  em  total  violação  do  seu  direito  à
informação.

O Recorrido, apesar de intimado, f. 86v, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária  a  intervenção do Ministério  Público  no feito,  por  não se
configurar qualquer das hipóteses do art. 82 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.



O recurso  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  a  Recorrente
beneficiária da gratuidade judiciária,  f.  18,  razão pela  qual,  presentes os demais
requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Extrai-se das razões recursais  que a Apelante está a impugnar apenas o
capítulo da sentença referente à repetição dos valores pagos para custeio das tarifas
de  abertura  de  crédito  e  de  emissão  de  carnê,  nada  discorrendo  acerca  do  que
chamou,  na  exordial,  de  despesas  operacionais,  cuja  devolução  foi  também
indeferida pelo Juízo.

O contrato firmado entre as partes, f. 67/72, e o boleto de pagamento que
acompanha a  exordial,  f.  15,  não  preveem o pagamento  de  TAC ou TEC,  mas
apenas da tarifa de cadastro, do Imposto sobre Operações Financeiras e dos serviços
de  terceiros,  além  do  valor  financiado,  cobranças  que  não  se  confundem  com
qualquer daquelas tarifas.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  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. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


