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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  PROCEDÊNCIA.
TARIFAS  INDISCRIMINADAS  NO  PACTO
DISPONIBILIZADO  AO  PROMOVENTE.  NECESSIDADE
DE ESPECIFICAÇÃO DE SUA ORIGEM E FINALIDADE.
ILEGALIDADE  CONSTATADA.  INTELIGÊNCIA  DO
ARTIGO  52,  III,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

- “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva
outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor,
o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e
adequadamente sobre:
[…]
III – acréscimos legalmente previstos;” (Art. 52, III, do CDC).

- A cobrança de tarifas e encargos, mesmo que autorizadas
pela resolução nº 3.518/07 do Conselho Monetário Nacional,
estão condicionadas à discriminação e a comprovação da
contratação, de forma que não se constatando sua previsão
no instrumento firmado,  torna-se a  referida  cobrança ilegal  e
abusiva, devendo assim ser declarada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Bv  Financeira  S/A  Crédito,

Financiamento  e  Investimento,  contra  sentença  que  julgou  procedente  a  Ação



Declaratória de Cobrança indevida c/c Repetição de Indébito, proposta por Pedro Oliveira
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 dos Santos. 

Na  decisão  ora  guerreada  (fls.  125/127),  o  Magistrado  de  base  deu

provimento aos pleitos autorais para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que

impuseram, ao autor, a cobrança indiscriminada de R$ 739,04 (setecentos e trinta e nove

reais e quatro centavos), determinando a devolução do indébito na forma simples, mais

atualizações monetárias.

Posteriormente,  a  financeira  manejou  o  presente  apelo  (fls.  129/143),

destacando a regularidade dos encargos tidos por insubsistentes na sentença impugnada,

reiterando a validade da avença celebrada.

Alfim,  requereu  o  provimento  total  do  recurso,  para  reformar  o  decisum

vergastado, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certificado às fls. 193-v.

Parecer ministerial pelo desprovimento do apelo (fls. 198/205).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,  registro  ser  possível,  acaso  o  julgador  concorde  com os

fundamentos do Parecer  Ministerial,  utilizá-los  como razão de decidir.  Sobre  o ponto,

seguem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.  OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende possível a adoção,
pelo  julgador,  de  motivação  exarada  em  outra  peça
processual juntada aos autos como fundamento da decisão
(per relationem), desde que haja sua transcrição no acórdão.
3. Recurso Especial não provido.

Desembargador José Ricardo Porto 
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(STJ  -  REsp  1314518/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA,  julgado  em  07/05/2013,  DJe  17/05/2013).
(grifei)

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO.
TRANSCRIÇÃO  DAS  CONTRARRAZÕES  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  INCORPORADAS  ÀS  RAZÕES  DE  DECIDIR.
ALEGADA OFENSA AO ART.  458,  INCISOS II  E III,  DO CPC.
INEXISTÊNCIA.  FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  PRECEDENTES.
EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA,  EM  RELAÇÃO  À
COMPETÊNCIA  DA CORTE  ESPECIAL,  CONHECIDOS,  MAS
REJEITADOS.
1.  A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou
pelo  órgão  do  Ministério  Público  ou  mesmo  de  outras
decisões  atendem  ao  comando  normativo,  e  também
constitucional, que impõe a necessidade de fundamentação
das decisões judiciais. O que não se tolera é a ausência de
fundamentação.  Precedentes  citados:  HC  163.547/RS,  5.ª
Turma,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  DJe  de  27/09/2010;  HC
92.479/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,  DJe  de  09/03/2009;  HC  92.177/RS,  6.ª  Turma,  Rel.
Ministro  HAROLDO RODRIGUES -  Desembargador  convocado
do TJCE -, DJe de 07/12/2009; HC 138.191/RS, 5.ª Turma, Rel.
Ministro  FELIX  FISCHER,  DJe  de  07/12/2009;  AgRg  no  REsp
1186078/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  DJe  de
28/06/2011;  HC 98.282/RS,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe de 16/11/2009; RHC 15.448/AM, 5.ª Turma,
Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de 14/06/2004; HC 27347/RJ, 6.ª
Turma,  Rel.  Ministro  HAMILTON  CARVALHIDO,  DJ  de
01/08/2005;  HC  192.107/TO,  5.ª  Turma,  Rel.  Ministro  GILSON
DIPP, DJe de 17/08/2011.2. (...).”(STJ - EREsp 1021851/SP, Rel.
Ministra  LAURITA  VAZ,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em
28/06/2012, DJe 04/10/2012).(grifei)

“CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -
DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA - CADEIA DE ENDOSSO -
PROTESTO  INDEVIDO  -  DANO  MORAL  CONFIGURADO  -
DEVER DE REPARAÇÃO -  SENTENÇA - TRANSCRIÇÃO DO
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO -  MANIFESTAÇÃO NA
QUALIDADE  DE  FISCAL  DA LEI  -  VIABILIDADE -  DEMAIS
ALEGAÇÕES  -  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO  -
SÚMULA 211/STJ  -  INCIDÊNCIA.  I  -  (...).  II  -  A adoção pela
sentença dos fundamentos do parecer do Ministério Público
na sua integralidade não viola o disposto nos artigos 131 e
458, inciso II, do Código de Processo Civil, pois reflete tão-
somente a concordância do Juízo com a opinião exarada, a
qual foi elaborada pelo órgão ministerial não na qualidade de
parte,  mas  na  condição  de  fiscal  da  lei. III  -  (...).  Agravo
regimental  improvido.”  (STJ  -  AgRg  no  Ag:  714792  RS
2005/0171435-2,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de
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Julgamento:  07/10/2008,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 28/10/2008). (grifei)

Dito isso, e tendo por pertinentes as ponderações da Ilustre Procuradora de

Justiça, Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo acerca da discussão em pauta, adoto

como razões de decidir o conteúdo do parecer lançado às fls. 201/205, nos termos a

seguir colacionados:

“A sentença não merece reforma.

No  presente  caso,  o  apelante  alega  que  a  diferença  de  valor
resultante entre o 'Valor Líquido do Crédito' (item 4.4 – doc. fls.
17/18)  e  o  'Valor  Total  do  Crédito'  (item  4.5  –  doc.  fls.17/18)
representa  uma  quantia  prevista  e  discriminada  no  contrato
firmado  entre  as  partes,  e,  portanto,  não  configura-se  como
abusiva ou ilegal, devendo ser mantida a sua cobrança.

A razão não está com o apelante.

Ao  compulsarmos  o  ajuste  firmado  entre  os  litigantes  (fls.
17/18)verificamos  que  consta  no  item  denominado  de  'Valor
Líquido  do  Crédito'  a  quantia  de  R$  6.900,00  (seis  mil  e
novecentos reais), enquanto que no campo denominado de 'Valor
Total  de  Crédito'  aparece  o  valor  de  R$  7.639,64  (sete  mil,
seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos),
resultando numa diferença de R$ 739,64 (setecentos e trinta e
nove reais e sessenta e quatro centavos).

Analisando  detidamente  o  citado  contrato  não  verificamos  em
nenhum  momento  qualquer  declaração  que  justificasse  tal
diferença.  Entretanto,  destacamos  do  referido  documento,  em
seus itens 12 a 12.3, o seguinte:

12.  Montante do Crédito – Emito  a presente cédula de crédito
bancário (doravante denominada 'cédula'), em virtude do crédito
concedido  pela  Credora,  indicado  no  item  4.5  'Valor  Total  do
Crédito'

12.1. Autorizo a Credora a efetuar o pagamento do Valor Líquido
do  Crédito  descrito  no  item  4.4:  (i)  CDC  –  diretamente  ao
Vendedor do(s) bem(ns) dado (s) em garantia qualificado no item
7 desta Cédula ou (ii)  Crédito Pessoal – na conta corrente por
mim indicada no item 9 desta Cédula.

12.2. Declaro que, previamente à emissão da presente Cédula,
tomei  ciência dos fluxos que compõem o CET – Custo Efetivo
Total, por meio de planilha utilizada para cálculo do mesmo, bem
como de que essa taxa percentual anual presenta as condições
vigentes na data do cálculo.

Desembargador José Ricardo Porto 
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12.3.  Estou  ciente  e  autorizo  o  pagamento  dos  custos
discriminados nos itens 5.1 a 5.4 – (Custo Efetivo Total), incluídas
aquelas  expressamente  indicadas  no  campo  'Pagamentos
Autorizados'

Fazendo  uma  análise  do  supracitado  texto,  poderíamos
considerar  que  a  referida  diferença  encontrada  no  contrato
firmado  pelo  apelante  referir-se-ia  aos  custos  constantes  no
campo  'Pagamentos  Autorizados',  relativos  a  alguma  taxa
administrativa. Acontece que o referido campo, constante do item
5.4,  encontra-se  em  branco.  Ou  seja,  trata-se  de  um  valor,
acrescido  ao  crédito  pretendido  pelo  autor,  sem  qualquer
discriminação ou conhecimento prévio de sua utilidade.

É certo que em casos como o que se apresenta  é possível  a
aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  conforme
entendimento  já  pacificado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça
através da Súmula 297, que diz:

STJ Súmula nº 297 – 12/05/2004 – DJ 09.09.2004
Código  de  Defesa  do  Consumidor  –  Instituições  Financeiras  –
Aplicação
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

Diante de tal inteligência, entendemos ser perfeitamente possível
a inversão do ônus probante, prevista no art. 6º, Inciso VIII,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  visto  que  encontram-se
demonstrados os requisitos para a sua concessão, quais sejam a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do apelante.

Ocorre que, ao ser citado para contestar a presente ação o banco
apelante  deixou  de  se  manifestar  sendo  declarado  revel  e,
somente agora,  na apelação faz sua defesa,  inclusive juntando
cópia do contrato (fls. 145/147), onde estaria prevista a referida
cobrança.

É sabido que a decretação da revelia incorre no reconhecimento
relativo  da  veracidade  dos  fatos  alegados  pelo  autor,  sem  o
prejuízo da convicção em contrário do Magistrado.

No caso, o Juízo sentenciante, diante das alegações do autor, da
revelia da instituição financeira e dos documentos colacionados,
firmou  entendimento  de  que  o  apelante  é  devedor  da  quantia
cobrada nos autos.

Desta feita, sendo o processo uma sequência de atos praticados
com  a  finalidade  de  fornecer  elementos  para  a  formação  do
convencimento do Juízo, a inércia das partes acarreta em ônus
processuais,  que  por  mais  das  vezes  acarretam em perda  da
faculdade de exercer determinado direito. Trata-se da preclusão.

Desembargador José Ricardo Porto 
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Nesse sentido, o momento oportuno para o réu defender-se das
alegações trazidas na inicial é na contestação. Ou seja, não tendo
havido  impugnação  tempestiva  dos  documentos  trazidos  na
exordial,  acreditamos que a decisão do Magistrado primário foi
correta, pois a revelia trouxe a presunção de veracidade dos fatos
relatados.

Noutra banda, importante frisar que os documentos apresentados
no apelo sequer podem ser conhecidos, porquanto, conforme já
mencionado, o momento oportuno para a parte defender-se dos
fatos alegados na inicial é na contestação e não em grau recursal,
a não ser que se tratassem de documentos novos, o que não é o
caso dos autos.

Ademais,  o  contrato  trazido  pelo  apelante,  embora  traga  a
previsão da referida cobrança, tais como IOF, Seguros e Tarifa de
Cadastro, se difere daquele juntado pelo autor, visto que possuem
características complementares distintas.

Verifique-se  que  o  documento  de  fls.  17/18  fora  preenchido
manualmente e tombado sob o nº 4000759098, enquanto que o
de  fls.  145/147  encontra-se  digitado  e  firmado  sob  o  nº
138050518, dando a entender que aquele fora confeccionado no
ato da contratação e este produzido em momento posterior. Por
tal motivo, sequer pode ser considerado.

Ora, se o autor/recorrido alega estar sendo cobrado em quantia
não especificada no contrato, nem muito menos autorizada por
ele, caberia ao recorrido demonstrar a legalidade daquela e sua
destinação, caso contrário, entendemos por dar razão ao apelado.
Ao ser decretado revel na presente demanda, deixou o banco réu
de  rebater  as  afirmações  do  autor,  bem  como  de  alegar  a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
seu direito, conforme preceitua o Art. 333, Inciso II, do Código de
Processo Civil.

Nesse mesmo sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO,  CUMULADA  COM  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO,  TUTELA  ANTECIPADA,
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  DANOS  MORAIS.  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.  REQUISITOS  PREENCHIDOS.  DECISÃO
REFORMADA.  Contratos  que  envolvem  inequívoca  relação  de
consumo decorrente de atividade bancária, aplicável a Legislação
consumerista.  Detendo  a  instituição  bancária  o  monopólio  das
informações  e  dos  dados  financeiros  que,  muitas  vezes,  são
inacessíveis  ao  consumidor,  a  inversão  do  ônus  da  prova  se
revela  cabível  dada  a  hipossuficiente  técnica  deste.  Recurso
conhecido e provido.  (TJ-PR 8626817 PR 862681-7 (Acórdão),
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Relator:  Edgard  Fernando  Barbosa,  Data  de  Julgamento:
25/07/2012, 14ª Câmara Cível)

Ademais, ao cobrar do apelante um valor que sequer constava do
contrato, deixou o recorrente de cumprir com o disposto no Art.
52, Inciso III, do Codex Consumerista, que dispõe:

Art.  52.  No fornecimento  de  produtos  ou serviços  que envolva
outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor,
o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e
adequadamente sobre:
[…]
III – acréscimos legalmente previstos;

Assim,  se  o crédito pretendido pelo  autor  fora de R$ 6.900,00
(seis mil e novecentos reais), e tendo sido financiado a quantia de
R$ 7.639,64 (sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta
e quatro centavos), deveria a instituição financeira ter, por força
legal, esclarecido ao consumidor os motivos da diferença. O não
cumprimento de dispositivo retromencionado, a nosso ver, torna a
referida cobrança ilegal e abusiva, devendo assim ser declarada.
(fls. 201/205)

Outrossim, no caso em disceptação, ficou evidenciado que inexistiu qualquer

informação  na  via  do  contrato  disponibilizado  ao  contratante  e  acostado  ao  caderno

processual,  às  fls.  17/18,  a  respeito  da  exata  função  a  que  foi  destinada  a  quantia

correspondente a diferença entre o valor liberado e o crédito total financiado.

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
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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).

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).

Posto  isso,  deve  o  decisório  vergastado  ser  confirmado  em  relação  ao

ressarcimento da verba perseguida, devendo, no entanto, sua devolução ser procedida de

forma simples.

Ante o exposto,  DESPROVEJO a súplica apelatória, mantendo incólume a

sentença vergastada.

É como voto.
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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

J/13 J/02(R)
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