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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
INDENIZAÇÃO   POR   DANOS   MATERIAIS.
REVISÃO  CONTRATUAL.  FINANCIAMENTO  DE
VEÍCULO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.
NECESSIDADE  DE  ESPECIFICAÇÃO  DE  SUA
ORIGEM  E  FINALIDADE.  INOCORRÊNCIA.
ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO A SER
OPERADA  NA  FORMA  SIMPLIFICADA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.

− “ A cobrança de serviços de terceiros, autorizada
pela  resolução  nº  3.518/07  do  Conselho  Monetário
Nacional,  está  condicionada  à  discriminação  e
comprovação  de  contratação  dos  referidos  serviços.”
(TJDF;  Rec  2012.01.1.197441-6;  Ac.  734.191;  Segunda  Turma
Cível; Relª Desª Fátima Rafael; DJDFTE 18/11/2013; Pág. 133).

- “A repetição de indébito, com valor em dobro, só é
passível  quando  comprovada  a  má-fé  da  instituição
bancária,  o  que  não  ocorreu  nos  autos,  devendo-se
manter  a  condenação  nos  moldes  declinados  na
sentença,  ou  seja,  de  forma  simples.” (TJPB;  AC
200.2009.039871-6/001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 27/05/2011; Pág. 15). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade, DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Banco  Safra  S/A, contra

sentença  que  julgou  procedente  a  “Ação  Declaratória  c/c  Indenização  por  Danos

Materiais”, proposta por Lidia Rodrigues Lima.

Na decisão ora guerreada (fls.  70/76),  a Magistrada da 3ª Vara Cível  da

Capital declarou a nulidade da cobrança de “Serviços de Terceiro” prevista na avença,

com a repetição de indébito na forma dobrada do que foi pago indevidamente a tal título. 

Determinou,  ainda,  que  as  custas  e  honorários  sucumbenciais  fossem

adimplidos pelo promovido, na razão de 20% sobre a condenação, com base no §3º, do

art. 20, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a instituição financeira interpôs apelo de fls. 77/94, asseverando

a  ausência  de  abusividade  nos  valores  cobrados  pelo  pacto  firmado,  pugnando  pela

legalidade da cobrança da tarifa de serviço de terceiros, da capitalização mensal de juros,

da permissibilidade de sua fixação acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano,

bem como aduziu o enriquecimento sem causa da promovente.

Contrarrazões ofertadas às fls. 98/110.

Manifestação  ministerial  às  fls.  117/118,  pela  apresentação  das  guias

originais de preparo do recurso.

 

É o relatório.

VOTO

Ab  initio, cumpre  salientar  que  não  merece  prosperar  o  pedido  da

Procuradoria de Justiça em relação à apresentação das originais da guia de recolhimento

de custas, tendo em vista que as cópias apresentadas estão legíveis,  possibilitando a
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identificação do seu cumprimento. 

Ademais,  quanto  às  impugnações  da  súplica  apelatória  referentes  à

legalidade da incidência da capitalização mensal  juros,  da permissibilidade da fixação

acima do patamar de 12% (doze por cento) ao ano, infere-se que ambas não merecem

conhecimento, haja vista que tais pedidos não se encontram presentes na exordial, bem

como não foram discutidos na decisão vergastada.

Manuseando o caderno processual, constata-se que a presente lide envolve

pleito restitutivo de quantias tidas por indevidas no financiamento de um automóvel Fiat

Palio Fire (vide fls. 17/20).

A decisão guerreada declarou a nulidade da tarifa de serviços de terceiros.

Pois bem, no tocante aos pontos decididos na sentença impugnada, cabe,

no momento, analisar os motivos pelos quais anseia a suplicante a sua reforma.

 

Quanto ao assunto, considerando que a avença em questão foi firmada em

21/08/2008 (fls. 17), a exigência de tal encargo, a priori, se mostra legal, tendo em vista a

redação do artigo  1º,  inciso  III,  da  Resolução nº  3.518/2007,  do  Conselho  Monetário

Nacional, norma vigente à época, cuja redação assim prescreve:

“Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte
das  instituições  financeiras  e  demais  instituições  autorizadas  a
funcionar  pelo  Banco  Central  do  Brasil  deve  estar  prevista  no
contrato  firmado  entre  a  instituição  e  o  cliente  ou  ter  sido  o
respectivo  serviço  previamente  autorizado  ou  solicitado  pelo
cliente ou pelo usuário.

(...);

III  -  não  se  caracteriza  como  tarifa  o  ressarcimento  de
despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros,
podendo  seu  valor  ser  cobrado  desde  que  devidamente
explicitado  no  contrato  de  operação  de  crédito  ou  de
arrendamento mercantil."
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Contudo, em que pese, num primeiro momento, não haver ilegalidade na

exigência em análise, tenho que, no caso em tela, o montante  de R$ 3.162,18 (três mil

cento e sessenta e dois reais e dezoito centavos – fls. 17) se mostra demasiadamente

excessivo.

Ademais,  cumpre destacar que inexiste informações precisas, no contrato

acostado ao caderno processual (fls. 17), a respeito de sua exata função.

Assim sendo, deve a decisão ser mantida quanto à insubsistência do aludido

encargo, conforme já asseverou a jurisprudência:

AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento  para aquisição
de  veículo  automotor.  Sentença  de  parcial  procedência  para
declarar  ilegal  a  cobrança  de  tarifa  de serviços  de  terceiros  e
condenar  os  requeridos,  em  solidariedade,  à  repetição  do
indébito.  Apelo  da  revendedora  de  veículos  demandada.
Suscitada  ilegitimidade  passiva  ad  causam.  Acolhimento.
Influência  da  loja  na  contratação  do  financiamento  não
comprovada. Intermediação do contrato que não gera, por si só,
responsabilidade pela cobrança de tarifas bancárias. Precedentes
jurisprudenciais. Extinção do feito, sem resolução do mérito, com
fulcro no art.  267,  inc.  VI,  do código de processo civil,  que se
impõe.  Condenação,  via  de  consequência,  da  parte  autora  ao
pagamento  de metade das custas processuais  e de honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em
favor da revendedora de veículos ré, observada a regra do art. 12
da  Lei  n.  1.060/50.  Recurso  conhecido  e  provido.  Reclamo da
instituição  financeira  ré.  Alegada  impossibilidade  de  revisão
contratual por força dos princípios da autonomia da vontade e da
boa-fé.  Tese não albergada.  Ação declaratória  a ser apreciada
pelo poder judiciário, sob pena de restrição ao direito de acesso à
justiça.  Ademais,  relação  contratual  de  natureza  consumerista
(Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça) que autoriza a
modificação da avença judicialmente, em vista da existência de
cláusulas  abusivas  e excessivamente  onerosas ao consumidor.
Tencionada  mantença  da  tarifa  de  serviços  de  terceiros.
Avença  que  não  especifica  a  origem  e  nem  os  serviços
prestados.  Abusividade  verificada.  Decisum  mantido.   (…).  
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJSC;  AC
2012.076652-1; Guaramirim; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel.
Des.  Túlio  José  Moura  Pinheiro;  Julg.  14/11/2013;  DJSC 21/11/2013;
Pág. 243).

Desembargador José Ricardo Porto 
4



Apelação Cível nº 0087265-43.2012.815.2001

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REVISÃO
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  TARIFAS  DE  INCLUSÃO  DE
GRAVAME  E  REGISTRO  DE  CONTRATO.  ABUSIVIDADE.
MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. CABIMENTO. 1. A
cobrança de serviços de terceiros, autorizada pela resolução
nº  3.518/07  do  Conselho  Monetário  Nacional,  está
condicionada à discriminação e comprovação de contratação
dos referidos serviços. 2. Embora inerentes ao negócio jurídico
formado entre as partes, o registro do contrato e a inscrição de
gravame  são  realizados  no  interesse  exclusivo  da  instituição
financeira, configurando-se abusiva, nos termos do art. 51, IV, do
CDC. 3. Nos casos de condenação à restituição de valor pago, é
cabível  a fixação de multa  com base no art.  475-j  do CPC.  4.
Apelação  conhecida,  mas  não  provida.  Unânime. (TJDF;  Rec
2012.01.1.197441-6;  Ac.  734.191;  Segunda  Turma  Cível;  Relª  Desª
Fátima Rafael; DJDFTE 18/11/2013; Pág. 133).

Contudo,  deve  o  decisório  vergastado  ser  reformado  em  relação  à

modalidade de ressarcimento da tarifa ora retirada, devendo sua devolução ser procedida

de forma simples, posto que não fora evidenciada a má-fé por parte da financeira.

Sobre o ponto, esclarecedores são os ensinamentos abaixo:

APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato c/c pedido de liminar e
declaração  de  nulidade  de  cláusulas  contratuais.  Contrato
bancário.  Aplicabilidade  das  regras  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.  Vedação  de  práticas  abusivas.  Possibilidade  de
revisão contratual. Capitalização de juros. Descabimento. Súmula
nº  93  do  STJ.  Comissão  de  permanência.  Instrumento  de
atualização  monetária  do  saldo  devedor.  Impossibilidade  de
cumulação  com  a  correção  monetária  e  encargos  bancários.
Repetição  de  indébito.  Análise  postergada.  Desprovimento  do
apelo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
bancários de crédito. (...) A repetição de indébito, com valor em
dobro,  só  é  passível  quando  comprovada  a  má-fé  da
instituição bancária, o que não ocorreu nos autos, devendo-
se manter a condenação nos moldes declinados na sentença,
ou  seja,  de  forma  simples. (TJPB;  AC  200.2009.039871-6/001;
Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho; DJPB 27/05/2011; Pág. 15). 

Diante  dessas  considerações,  PROVEJO  PARCIALMENTE  O  APELO,

apenas para determinar a restituição na forma simplificada dos valores correspondentes à

Tarifa de Serviços de Terceiros.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J12/R08
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