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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATO.  SENTENÇA.  JULGAMENTO 
REALIZADO  ALÉM  DOS  PEDIDOS  FORMULADOS 
PELA  PARTE.  ABUSIVIDADE  DECLARADA  COM 
RELAÇÃO  À CAPITALIZAÇÃO  NÃO RECLAMADA. 
NULIDADE  PARCIAL.  DECISÓRIO ULTRA PETITA. 
TRANSGRESSÃO  AOS  ARTIGOS  128  E  460  DO 
CODIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DO QUE 
NÃO  FORA  REQUERIDO.  APROVEITAMENTO  DO 
RESTANTE  DO  DECISUM.  PRECEDENTES  DESTA 
CORTE.  IRRESIGNAÇÃO  APELATÓRIA. 
AVERIGUAÇÃO  ACERCA  DA  LEGITIMIDADE  DA 
COBRANÇA DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS. 
NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA ORIGEM E 
FINALIDADE.  INOCORRÊNCIA.  ABUSIVIDADE. 
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO A SER OPERADA NA 
FORMA  SIMPLIFICADA.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA NA PARTE QUE NÃO FORA ANULADA. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.

-  "A  sentença  se  mostra  ultra  petita  quando  o  
magistrado  julga  além  dos  pedidos  formulados  pela  
parte autora. Essa nulidade, todavia, é sanável, o que  
enseja a redução e adequação da decisão aos pedidos  
articulados.”  (TJPB;  AC  024.2008.001099-4/001; 
Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima 
Moraes  Bezerra  Cavalcanti;  DJPB  02/09/2011;  Pág. 
10).

- “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.  POSSIBILIDADE  DA 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS MANTIDA  
CONFORME PACTUADA.  ABUSIVIDADE DA TARIFA DE 
CADASTRO  E  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.  
ENTENDIMENTO  DO  STJ. REFORMA  DA  SENTENÇA.  
PROVIMENTO  PARCIAL  DO RECURSO.”
(TJPB    –     ACÓRDÃO / DECISÃO      do      Processo  Nº



00110611120128150011, - Não possui -, Relator DES LEANDRO 
DOS SANTOS , j. em 30-03-2015) (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)

VISTOS

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

Revisão de Contrato de Financiamento”, proposta por Luis Carlos Faustino da Silva.

Na decisão ora guerreada (fls.60/64), o Magistrado da 10ª Vara Cível  da 

Capital acolheu, em parte, os pleitos autorais, declarando insubsistente a capitalização de 

juros,  bem  como  a  cobrança  dos  serviços  de  terceiros.  Outrossim,  determinou  a 

restituição dos valores pagos ilegalmente pelo promovente, na forma simples e acrescidos 

dos consectários legais.
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Irresignada, a financeira manejou o presente apelo (fls.66/87),  destacando, 

basicamente,  a  regularidade  das  tarifas  tidas  por  ilegítimas  na  sentença  impugnada, 

reiterando a validade da avença celebrada.

Contrarrazões ofertadas às fls. 94/101.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando 

apenas pelo  prosseguimento  regular  da  lide,  sem se pronunciar  acerca  do mérito  da 

demanda (fls. 108/109).

É o relatório.

DECIDO. 

DECISUM ULTRA PETITA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO FORA DO PEDIDO

Primeiramente,  cumpre  esclarecer  algumas  particularidades  do  caso  em 

comento.

Compulsando-se o caderno processual,  constata-se que a discussão, ora 

analisada, envolve revisão de contrato de financiamento de automóvel, onde o autor alega 

existir  cobrança  de  taxas  abusivas,  tais  como:  Tarifa  de  Cadastro  (TC);  Serviços  de 

Terceiro; Registros e Taxa de Encargos (fls.09).

No  entanto,  apesar  do  pedido  constante  nos  autos  ter  sido  apenas  no 

sentido  de  excluir  os  encargos  acima  especificados,  o  MM.  Juiz  a  quo, quando  da 

prolação da sentença, julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo, também, 

a ilegalidade da capitalização mensal de juros (fls. 64).

Ocorre  que,  a  decisão  proferida  conferiu  ao  requerente  situações 
processuais  além  das  pleiteadas  na  petição  inicial,  contrariando frontalmente  o 

disposto nos artigos 1281 e 4602 do Código Processual Civil.

1  Art.  128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi  proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões,  não  
suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

2   Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar  
o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado.
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Pois bem, se o promovente efetuou a invocação de fatos e fundamentos 

para o seu pedido, devem ser estes os limites da sentença, porque como ato de entrega 

da tutela jurisdicional, deve ficar adstrita aos limites estabelecidos na demanda. 

Assim, uma decisão judicial não pode ser superior ao pedido (julgamento 

ultra petita), ex vi o art. 460 do CPC.

No caso  ora  em apreço,  repito,  não  consta,  na  exordial,  qualquer  pleito 

relativo à capitalização mensal de juros.

Desse  modo,  constatando-se  a  prolação  de  decisão  além  do  que  foi  

perseguido, os nossos Tribunais permitem o readequamento do  decisum,  subtraindo o 

excesso porventura identificado.

Nesse sentido, podem ser colacionados os seguintes julgados desta Corte 

de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  DE  VERBAS  SALARIAIS.  
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  
PRELIMINAR  DE  JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  
ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DO EXCESSO. MÉRITO. Salário  
pago  em  valor  inferior  ao  mínimo  legal.  Adimplemento  das 
diferenças.  Necessidade.  Desprovimento  do  recurso.  "A 
sentença se mostra ultra petita quando o magistrado julga  
além  dos  pedidos  formulados  pela  parte  autora.  Essa 
nulidade,  todavia,  é  sanável,  o  que  enseja  a  redução  e  
adequação da decisão aos pedidos articulados." (…).” 3 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exoneração de alimentos em 
face  de  ex-esposa.  Diminuição  da  verba  alimentícia.  
Procedência  parcial  do  pedido.  Irresignação.  Alegação de  
inexistência de mudança na situação do alimentante e da  
alimentanda após a estipulação da pensão. Impossibilidade  
de diminuição da verba alimentícia em ação de exoneração.  
Não configuração. Mudança na possibilidade do alimentante  
de prestar alimentos. Comprovação. Diminuição do quantum  
alimentício. Desprovimento do recurso. Redução da pensão  
da  filha  do  autor.  Ausência  de  pedido  neste  sentido.  
Julgamento  ultra  petita.  Matéria  de  ordem  pública.  
Reconhecimento de ofício. (...) À luz do art. 460 do CPC, o  
juiz está restrito na sentença, ressalvadas as questões  
de ordem pública,  aos limites da demanda,  sendo-lhe  

3  TJPB;  AC  024.2008.001099-4/001;  Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  
Cavalcanti; DJPB 02/09/2011; Pág. 10.
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vedado  proferir  julgamento  diverso  do  pleiteado  pelo  
autor ou condenar o réu a importe superior ou diverso do  
que lhe foi demandado. "a sentença extra petita é nula, não  
ocorrendo o mesmo com a sentença ultra petita, isto é, a que  
decide além do pedido. Esta, ao invés de ser anulada deverá  
ser reduzida aos limites do pedido.” (...).4 

Ante  o  exposto,  de  ofício, concebo  que  a  decisão  recorrida  deve  ser 

adequada  aos  limites  do  pedido  constante  na petição  inicial,  qual  seja,  a  apreciação 

apenas dos  pleitos referentes à exigência da  Tarifa de Cadastro (TC); Serviços de   
Terceiro; Registros e Taxa de Encargos.

Nesse contexto,  importa  ressaltar  que é  defeso ao judiciário  realizar,  de 

ofício, a revisão de cláusulas contratuais. 

Acerca do tema, colaciono pertinente julgado:  

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO.  
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  DE  TAXAS  DE  JUROS.  
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE  
JUROS ABUSIVOS OU CAPITALIZAÇÃO.  MODALIDADE QUE 
NÃO  SE  CONFUNDE  COM  O  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE  DE  DECLARAÇÃO  DE 
ABUSIVIDADE  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS 
GENERICAMENTE ATACADAS. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO 
DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.  
-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de  Defesa  do  
Consumidor  às  instituições  financeiras,  segundo  entendimento  
jurisprudencial  já  consolidado.  -  Ante  a  impossibilidade  de  se 
averiguar, no preço total contratado, o valor referente a cada custo  
específico, bem como o lucro da arrendadora, não há como se  
cogitar  em  limitação  de  juros  remuneratórios  e,  
consequentemente,  em  proibição  da  capitalização  mensal  de  
juros, nos contratos de arrendamento mercantil. - É impossível a 
declaração de ofício da abusividade de cláusulas contratuais  
apontadas  genericamente  na  peça  exordial. -  Inexistente 
comissão  de  permanência  no  contrato,  não  há  como  ser  
reconhecida  a  ilegalidade  de  sua  cobrança.(TJPB  -  
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00399424720098152001,  
2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  OSWALDO 
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 24-03-2015) (grifei)

Esclarecida a controvérsia  supra referida, cumpre analisar os argumentos 

constantes no apelo apresentado.
4  TJPB; AC 001.2008.020164-1/001; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 30/11/2010; Pág. 7.
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DO RECURSO DE APELAÇÃO 

Considerando  as  explicações  acima  delineadas,  verifica-se  que  a 

condenação da apelante se restringiu à devolução da Tarifa atinente aos Serviços de 

Terceiro.  Portanto,  no tocante ao apelo,  só nos cabe analisar os motivos pelos quais 

anseia a suplicante a reforma do mencionado ponto.

Nesse contexto, apesar de verificar a previsão da taxa cobrada às fls. 13 dos 

autos, necessário tecer alguns comentários sobre ela.

Constata-se que a tarifa em questão (serviços de terceiro, no valor de R$  

1.613,57 (mil seiscentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), estipulada na avença, 

não fora acompanhada das necessárias informações e especificações a respeito de sua 

exata função, a fim de esclarecer ao consumidor pelo que efetivamente estão pagando, 

em patente ofensa ao princípio da informação, norteador da Lei consumerista.

Tal encargo também não se mostra plausível uma vez que corresponde a 

custo  relacionado  à  venda  do  crédito  ao  cliente,  portanto,  é  inerente  à  atividade 

econômica desempenhada pela instituição financeira, fato que impede o seu repasse ao 

consumidor. 

Assim sendo, a cobrança em comento ofende diretamente aos 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 de Justiça, bem como os Tribunais 

Pátrios:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.  POSSIBILIDADE  DA 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAXA  DE  JUROS  MANTIDA 
CONFORME  PACTUADA.  ABUSIVIDADE  DA  TARIFA  DE 
CADASTRO  E SERVIÇOS DE TERCEIROS.  ENTENDIMENTO  
DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA.  PROVIMENTO PARCIAL 
DO  RECURSO.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  
00110611120128150011, - Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS  
SANTOS , j. em 30-03-2015) (grifei)
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“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 
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)

“DA  APELAÇÃO  CÍVEL  DO  AUTOR.  AÇÃO  DE  REVISÃO  
CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE 
DECLARA  A  LEGALIDADE  DA  COBRANÇA  DE  TARIFA  DE 
CADASTRO,  TARIFA  DE  SEGURO  DE  PROTEÇÃO 
FINANCEIRA,  TARIFA  DE  INCLUSÃO  DE  GRAVAME  
ELETRÔNICO  E  TARIFA  DE  RESSARCIMENTO  DE 
PROMOTORA DE VENDA. LEGALIDADE TÃO SÓ DA TARIFA 
DE  CADASTRO.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  As  
taxas e tarifas cobradas pelas instituições financeiras, à exceção 
das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê  
(TEC),  estipuladas  em  contratos  bancários  celebrados  até  
30/04/2008,  as  quais  o  Superior  tribunal  de  Justiça,  em 
recentíssimo julgado (RESP 1.255.573- RS), considerou-as lícitas,  
além  da  Tarifa  de  Cadastro, entendo  que  a  exigência  das 
demais taxas/tarifas é abusiva,  pois,  como é cediço,  essas  
despesas  compõem  serviços  que  interessam  apenas  ao 
estabelecimento  financeiro,  como  forma  de  minimizar  os  
riscos  advindos  da  concessão  de  empréstimo.  Inexiste 
contraprestação  de  serviço  ao  consumidor  a  justificar  a  sua  
exigência,  restando  patente  a  transferência  abusiva  do  custo 
administrativo à parte aderente, violando, via de consequência, às  
normas  consumeristas.  Recurso  provido  parcialmente.  DA  
APELAÇÃO CÍVEL DA ENTIDADE BANCÁRIA. SENTENÇA QUE 
DECLARA  A  ILEGALIDADE  DA  INCIDÊNCIA  DE  JUROS 
CAPITALIZADOS.  PREVISÃO  CONTRATUAL.  
LEGALIDADE.NECESSIDADE  DE  REFORMA.  PROVIMENTO 
DO  APELO.  Acerca  da  capital  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
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Processo Nº 00195198020138150011, 2ª Câmara Especializada Cível, 
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 24-03-
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. 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). (grifei)

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)
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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)

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. Revisto o negócio jurídico, as diferenças cobradas a maior  
deverão  ser  devolvidas  de  forma  simples,  já  que,  ausente  a  
comprovação  de  má-fé  do  credor,  inaplicável  a  repetição  em 
dobro a que alude o art.  42 do CDC, admitida a compensação 
com  o  saldo  devedor.  Recurso  parcialmente  provido.  (TJMG; 
APCV 1.0701.12.029088-0/001; Rel. Des. Saldanha da Fonseca; 
Julg. 30/04/2014; DJEMG 08/05/2014)(grifei) 

Portanto, inexiste razão para modificar o decisório de primeiro grau neste 

ponto. 

Posto isso, havendo pagamento a maior, deve o consumidor ser ressarcido 

daquilo  que  pagou  indevidamente,  mostrando-se  também  acertada  esta  parte  da 

sentença. 
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Diante dessas considerações, EX OFICCIO, ANULO, em parte, a sentença 
proferida nestes autos, excluindo da condenação a declaração de irregularidade da 
capitalização  mensal  de  juros, uma  vez  que  não  foi  objeto  da  exordial,  devendo 

permanecer  no  decisório  a  quo apenas  o  tema  referente  à  ilegalidade  da  Tarifa  de 

Serviços de Terceiros.

Quanto ao apelo interposto, nos termos do caput do art. 557, do Código de 

Processo Civil, NEGO-LHE SEGUIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos 

os seus termos, levando-se em conta a nulidade acima declarada.

Retifique-se a autuação do processo, bem como a etiqueta da capa, uma 

vez que o nome do autor encontra-se equivocado.

Publique-se.
Intime-se. 
Cumpra-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015, terça-feira.

Des. José Ricardo Porto  
             Relator
                              
                                                                                                   J/05
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