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ACÓRDÃO
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ADVOGADO: Mailson Lima Maciel.

EMENTA:  APELAÇÃO. DECLARATÓRIA  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO  BANCÁRIO.  FINANCIMENTO  DE  VEÍCULO.
TARIFA  DE  SERVIÇOS  CONCESSIONÁRIA.  INSERÇÃO  DE  GRAVAME.
COBRANÇA ABUSIVA.  DEVOLUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  ART.  51,  IV,  DO
CDC.  PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  PRESUNÇÃO  DE
MÁ-FÉ  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA.  DEVOLUÇÃO
SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.  A cobrança das  Tarifas  denominadas  “serviços  concessionária”  e  “inserção de
gravame” são ilegais na medida em que já englobam o próprio negócio empreendido
pelo  banco,  não  devendo  tais  encargos  serem  transferidos  ao  consumidor.
Precedentes deste Tribunal de Justiça.

2. A cobrança amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada
ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira. Precedentes do
STJ.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
nº  0000353-02.2011.815.0571,  em que  figuram  como  Apelante  Banco  Bradesco
Financiamentos e Apelado Marcony Luis Soares.

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 negar-lhe provimento.

VOTO.

Banco  Bradesco  Financiamentos interpôs  Apelação contra  a Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedras de Fogo, f. 115/122, nos
autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito em seu desfavor ajuizada por
Marcony Luis Soares, que julgou procedentes os pedidos que objetivavam declarar
a abusividade da cobrança das tarifas denominadas inserção de gravame e serviços
concessionária, condenando o Autor a repetir, de forma simples, os valores pagos a
estes títulos, com o rateio dos honorários que fixou em 10% sobre o valor a ser
restituído, e improcedentes os pedidos que pretendiam a declaração de nulidade das
tarifas de cadastro e de encargos, deixando de condenar em custas por se tratar de
beneficiário da gratuidade judiciária.

Em suas  razões  recursais,  f.  124/136,  alegou  que  a  Apelada  teve  prévio
conhecimento das  cláusulas do contrato, que são claras e não padecem de vício de
consentimento,  que  a  tarifa  para  pagamento  de  serviços  concessionária  tem por



objetivo remunerar os concessionários pela realização da operação de financiamento,
e que como não ocorreu abusividade na cobrança de qualquer das tarifas, não há
indébito a repetir.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e os
pedidos julgados improcedentes.

Intimada, f. 168, a Apelada não apresentou Contrarrazões, f. 169v.

O Ministério Público não opinou sobre o mérito recursal.

O Recurso é tempestivo e houve recolhimento do preparo, f. 137.

É o Relatório.

As Tarifas denominadas “serviços concessionária” e “inserção de gravame”
são  inerentes  à  própria  atividade  da  instituição  financeira,  sendo  sua  cobrança
considerada  abusiva,  importando  em  vantagem  exagerada  em  detrimento  do
consumidor,  configurando ofensa ao disposto no art.  51,  IV, do CDC1,  conforme
precedentes deste Tribunal de Justiça2.

Constada  a  cobrança  das  referidas  tarifas  no contrato,  itens  7  e  8,  f.  14,
impõe-se a sua devolução.

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 financeira3, razão pela qual a repetição do indébito
deve ser imposta na forma simples.

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

É o voto.

1 CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de pro -
dutos 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;

2APELAÇÃO.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  REVISIONAL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.[...]
SERVIÇO  DE  TERCEIROS,  GRAVAME  ELETRÔNICO,  AVALIAÇÃO  E  SIMULAÇÃO  DE
FINANCIAMENTO.  ENCARGOS  INDEVIDOS.  RESTITUIÇÃO  SIMPLES  DO  INDÉBITO.  MÁ-FÉ  DO
BANCO NÃO CARACTERIZADA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPB. ART. 557, § 1º,
CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. […] Nos termos da jurisprudência dominante dos tribunais
pátrios,  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 terceiros e da inserção de gravame. Consoante entendimento do artigo 557, § 1º-a, do
código  de  processo  civil,  “se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  Súmula  ou  com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de tribunal superior, o relator poderá dar provimento
ao  recurso”.  Em razão  das  considerações  tecidas  acima,  com fulcro  no  artigo  557,  §  1º-a,  do  CPC,  e  na
jurisprudência dominante dos tribunais superiores, dou provimento parcial ao apelo, para considerar a ilegalidade
na cobrança das tarifas acima descriminadas, bem como determinar a sua devolução na forma simples. (TJPB;
APL 0010993-27.2013.815.0011; Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 20/08/2014; Pág. 15).  

3 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).



Presidiu  o  julgamento,  realizado na  sessão  ordinária  de 27  de  janeiro  de
2015,  com voto,  o  Exm.°  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exm.° Des. João Alves da Silva. Presente à
sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  convocada  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


