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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATO  DE FINANCIAMENTO.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL.  RESSARCIMENTO  DAS  TARIFAS  DE 
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS,  DE  CADASTRO  E 
TAXA DE GRAVAME ELETRÔNICO. NECESSIDADE 
DE ESPECIFICAÇÃO  DA ORIGEM E FINALIDADE. 
INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE 
INDÉBITO  A  SER  OPERADA  NA  FORMA 
SIMPLIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA APENAS 
NESSE ASPECTO. INTELIGENCIA DO ART. 557, §1-
A,  DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL  DA SÚPLICA 
APELATÓRIA.

-  Constata-se  que  as  tarifas  em questão  não  foram 
acompanhadas  das  necessárias  informações  e 
especificações a respeito de sua exata função, a fim de 
esclarecer ao consumidor pelo que, efetivamente, está 
pagando,  em  patente  ofensa  ao  princípio  da 
informação, norteador da Lei consumerista.

- Em se tratando de pleito revisional, concebo melhor 
aplicável ao caso a devolução na forma simples, visto 
que a utilização dobrada do instituto só se justifica nas 
hipóteses  em  que  haja  demonstração  de  má-fé  na 
cobrança de valores, o que não restou caracterizado.

VISTOS

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itaucard S/A, 
contra sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  a  “Ação  de  Repetição  de 

Indébito”, proposta por Vanderson dos Santos Silva.
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Na  decisão  ora  guerreada  (fls.69/72),  a  Magistrada  da  3ª  Vara  da 

Comarca de Cabedelo acolheu, em parte, os pleitos autorais para declarar nulas as tarifas 

relativas a serviços de terceiro, de cadastro e taxa de gravame eletrônico, condenando o 

banco promovido a compensar os valores pagos em decorrência desta nulidade e repetir  

eventual indébito, a ser apurado em fase de sentença.

Outrossim, ante a sucumbência recíproca, consignou que devem as 

partes arcar com a metade das custas processuais e com os honorários advocatícios de 

seus respectivos patronos, estes fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa,  

ficando, com relação à promovente, suspensa a exigibilidade, por se encontrar sob o pálio 

da gratuidade judiciária.

Irresignada,  a  financeira  manejou  o  presente  apelo  (fls.87/94), 

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

reiterando a validade da avença celebrada.

Ao fim, requer o provimento do recurso no sentido de que seja julgado 

totalmente improcedente o pedido exordial.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  109/117,  oportunidade  na  qual  o 

recorrido  solicita a manutenção do decisório impugnado.

Parecer ministerial sem manifestação de mérito (fls. 124/126).

É o relatório.

DECIDO

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

envolve pleito restitutório de quantias tidas por indevidas, segundo o autor, inseridas no 
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financiamento  de  um  automóvel  CHEVROLET  CELTA,  2010,  CHASSI  nº 

9BGRX48F0BG181425.

Analisando o inteiro teor dos autos, tem-se que a Magistrada  a quo 

determinou  que  a  financeira  devolvesse,  em  dobro,  os  numerários  indevidamente 

embutidos na avença, quais sejam, tarifas relativas a serviços de terceiro, no valor de R$ 

2.459,28 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), tarifa de 

cadastro, na quantia de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), bem ainda a taxa 

de  gravame  eletrônico,  na  importância  de  R$  42,11  (quarenta  e  dois  reais  e  onze 

centavos),

Nesse contexto, apesar de verificar a previsão das taxas cobradas, às 

fls. 14/19, necessário tecer alguns comentários sobre elas.

Constata-se que as tarifas em questão não foram acompanhadas das 

necessárias  informações  e  especificações  a  respeito  de  sua  exata  função,  a  fim  de 

esclarecer ao consumidor pelo que, efetivamente, está pagando, em patente ofensa ao 

princípio da informação, norteador da Lei consumerista.

Tais  encargos  também  não  se  mostram  plausíveis  uma  vez  que 

correspondem a custo relacionado à venda do crédito ao cliente, portanto, são inerentes à 

atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, fato que impede o seu 

repasse ao consumidor. 

Assim sendo, a cobrança em comento ofende diretamente os artigos 

6º, inciso IV c/c com o art. 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, desse 

modo, não deve haver retoque na decisão combatida. 

Neste sentido vem decidindo esta Corte e demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL  C/C 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO   FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  
COBRANÇA  DE  TAXA  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  E  
EMISSÃO  DE  CARNÊ.  ILEGALIDADE  RECONHECIDA  APÓS 
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30.04.2013.  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.   VIOLAÇÃO  AO 
PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.  RESTITUIÇÃO.  
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
FUNDAMENTAÇÃO  EMBASADA  EM  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE . POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 557  
DO CPC . DESPROVIMENTO.  A contratação das tarifas TAC e  
TEC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador, somente  
mostra-se possível nos contratos assinados anteriormente à data  
30.04.2008  (Resolução  CMN  nº.  2.303/96),  ressalvada  a  
demonstração de abusividade no caso concreto.  Nos autos,  os 
contratos foram firmados posteriormente  à data acima referida,  
mostrando-se  impositiva  a  declaração  de  inexigibilidade  das 
tarifas administrativas em questão. SERVIÇOS DE TERCEIROS.  
Impõe-se  o  reconhecimento  da  abusividade  da  tarifa  
denominada serviços de terceiros,  tendo em vista que não  
esclarece quais os serviços efetivamente prestados a ensejar  
a cobrança, em afronta ao dever de informação encartado no 
art.  6º,  inciso  III,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor. 
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima  
identificados.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
00180856120108150011, 3ª Câmara Especializada Cível,  Relator DES 
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. Em 17-03-2015) (grifei)

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. (...) 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).
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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).(grifei)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
REVISIONAL  E  CONSIGNATÓRIA.  REDISCUSSÃO  DE 
TESE APRECIADA.  TARIFA  DE SERVIÇOSPRESTADOS. 
INEXISTÊNCIA  DE  FATO  NOVO.  CONFIRMAÇÃO  DA 
DECISÃO  AGRAVADA. 1.  De  acordo  com  reiterados  
julgados desta corte, o agravo regimental não se presta à  
rediscussão de tese apreciada no recurso principal, sem que  
apresentados  argumentos  novos  que  justifiquem  a  
reconsideração  do  entendimento  constante  da  decisão  
monocrática. 2. Segundo a jurisprudência da corte superior  
perfilhada por  este  tribunal  não se  admite  a cobrança de  
tarifa  por serviços  prestados,  correspondente  às  
despesas administrativas da instituição financeira para  
a  concessão  do  financiamento,  no  caso,  registro  de  
contrato, avaliação de bem e outros serviços de terceiro,  
por  se  tratar  de  valor  incluído  no  pacto  de  modo  
aleatório,  sem  as  devidas  especificações  e  indicação  
quanto  à  contraprestação  relacionada,  implicando  
desobediência  aos  preceitos  do CDC.  3.  Mantém-se  a  
decisão agravada, a qual  se ampara na jurisprudência  
dominante  deste  tribunal,  razão  que  enseja  o  
desprovimento do agravo regimental. Agravo regimental  
desprovido.(TJGO;  AC  0007763-87.2011.8.09.0051;  
Aparecida de Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.  
Amaral Wilson de Oliveira; DJGO 15/05/2014; Pág. 173)  
(grifei)
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DIREITO  CIVIL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.  TARIFAS.  DESPESAS 
POR SERVIÇOS DE TERCEIRO.  REPETIÇÃO 
INDÉBITO. O  Superior  Tribunal  de  Justiça  deixou  
assentado,  em  julgamento  sob  o  rito  dos  recursos  
repetitivos,  que  a  cobrança  da  tarifa  de  cadastro,  
contratualmente  prevista,  é  permitida  no  início  do  
relacionamento  bancário,  autorizado  a  correspondente  
ajuste  quando  demonstrado  o  excesso  no  valor  cobrado.  
Conquanto  previstas  no  contrato,  não  são  legítimas  as  
cobranças  de serviços  de  terceiros,  de  registro  do 
contrato e de avaliação do bem, uma vez violados os  
artigos  39  e  51,  IV  e  XII,  do  CDC.  (...) (TJMG;  APCV 
1.0701.12.029088-0/001;  Rel.  Des.  Saldanha  da  Fonseca; 
Julg. 30/04/2014; DJEMG 08/05/2014)(grifei) 

Todavia, no que concerne à restituição em dobro, creio que outra deve 

ser a solução dada ao caso.

É que, em se tratando de pleito revisional, concebo melhor aplicável 
ao caso a devolução na forma simples, visto que a utilização dobrada do instituto só se 

justifica nas hipóteses em que haja demonstração de má-fé na cobrança de valores, o 

que não restou caracterizado.

Nesse sentido:

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.  1   

1   TJPB; AC 200.2009.039871-6/001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; 
DJPB 27/05/2011; Pág. 15.

Desembargador José Ricardo Porto
6



Apelação Cível nº 0006524-43.2012.815.0731

Acrescento ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO 
REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.  DESCABIMENTO.  
CAPITALIZAÇÃO  ANUAL  DOS  JUROS.  POSSIBILIDADE.  
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  LEGALIDADE.  REPETIÇÃO 
DO  INDÉBITO  EM  DOBRO.  NÃO-CABIMENTO.  FORMA 
SIMPLES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
(...)
IV- Em relação à repetição do indébito, este Superior Tribunal  
orienta-se no sentido de admiti-la na forma simples, quando  
se  trata  de  contratos  como  o  dos  autos.  (...).  Agravo 
improvido.2

AGRAVO  REGIMENTAL -  AÇÃO REVISIONAL -  CONTRATO 
BANCÁRIO - POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO 
APENAS DA FORMA SIMPLES - RECURSO IMPROVIDO.3

Portanto,  mostra-se  mais  ponderada  a  estipulação  da  repetição  de 

indébito na forma simples, merecendo a sentença ser alterada neste aspecto.

Por essas razões, e com base no que preceitua o artigo 557, § 1º-A, do 

Código  de  Processo  Civil,  PROVEJO  PARCIALMENTE  O  APELO,  apenas  para 

determinar que a restituição de indébito de valores indevidamente pagos seja procedida 

de maneira simplificada.

P.I.

João Pessoa, 14 de abril de 2015

Des. José Ricardo Porto 
             Relator2014, sexta-feira.

                                                                                                                                J/14

J/01R

2 STJ - AgRg no Ag 921.380/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 
08/05/2009.

3 STJ -  AgRg no Ag 862.001/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, 
DJe 23/10/2008
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