
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

RECLAMAÇÃO Nº 0000773-95.2016.815.0000 
RELATOR      : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RECLAMANTE: George Candeia de Sousa
ADVOGADA     : Luciana Ribeiro Fernandes (OAB/PB nº 14.574)
RECLAMADO : 1ª Turma Recursal Mista da Capital
INTERASSADO: Banco Volkswagen S/A
ADVOGADA     : Aldenira Gomes Diniz (OAB/PB nº 9.259 A)

RECLAMAÇÃO  — AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE 
ENTRE  O  ATO  RECLAMADO  E  O  CONTEÚDO  DO 
PARADIGMA —  VIA INADEQUADA PARA DISCUTIR 
LEGALIDADE  DE  TARIFAS  BANCÁRIAS  — 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

—  “É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado 
ao  conteúdo  das  decisões  paradigmas  para  que  seja  admitido  o 
manejo da reclamatória constitucional.”   (STF; Rcl 16391; Segunda 
Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 15/03/2016; DJE 25/04/2016;  
Pág. 110)  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a 2ª Seção Especializada Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em julgar improcedente o pedido.

RELATÓRIO

Trata-se de  Reclamação, com pedido liminar, apresentada por 
George  Candeia  de  Sousa contra  decisão  proferida  pela  Primeira  Turma  Recursal 
Mista  da  Capital,  nos  autos  do  Recurso  Inominado  nº  3048514-61.2011.815.2003, 
dando provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

O reclamante afirma ter ajuizado ação de repetição de indébito 
em face do Banco Volkswagen S/A, sob a alegação de ilegalidade na cobrança da TAC, 
no valor  de R$ 900,00 (novecentos  reais),  bem como da tarifa  referente  a  serviços 
prestados à financeira, no importe de R$ 187,17 (cento e oitenta e sete reais e dezessete 
centavos),  nesses  termos  requereu  a  devolução dos  valores  indevidamente  pagos  na 
forma dobrada.

Alegou  que  o  2º  Juizado  Especial  Misto  da  Capital  julgou 
procedente o pedido, condenando o promovido a pagar ao autor R$ 2.174,34 (dois mil 
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cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), correspondente aos valores 
cobrados, já calculados em dobro, com juros e correção monetária (fls.43/45). Ocorre 
que, com a interposição de recurso inominado, a 1ª Turma Recursal Mista da Capital 
deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial (fls. 91).

Assegura  o  reclamante  ser  incabível  a  cobrança  da  tarifa 
denominada “serviços prestados à financeira”, pois afronta os entendimentos proferidos 
nos  Recursos  Especiais  nºs  1.255.573/RS  e  1.251.331/RS,  nesses  termos,  requereu, 
liminarmente, a suspensão do processo de origem.

O pedido liminar foi indeferido (fls. 113/114).

Não  foram  apresentadas  as  informações  solicitadas  à  Turma 
Recursal, tampouco resposta do réu, conforme certidão de fls. 127.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  128/132, 
opinando pela improcedência da presente reclamação.

É o Relatório. 

VOTO

A partir de uma análise dos autos, verifica-se que o reclamante 
afirma  ter  a  decisão  da  1ª  Turma  Recursal  Mista  da  Capital  contrariado  os 
entendimentos proferidos nos Recursos Especiais nºs 1.255.573/RS e 1.251.331/RS, ao 
julgar improcedente o seu pedido.

Assegura  ser  incabível  a  cobrança  da  tarifa  denominada 
“serviços prestados à financeira”, sob afronta ao teor dos supramencionados recursos 
especiais.

Pois  bem.  Importante  destacar  que  os  referidos  julgados 
discutem  apenas  a  legalidade  da  tarifa  de  cadastro,  TAC,  TEC  e  IOF,  não 
proferindo  entendimento  sobre  a  tarifa  denominada  “serviços  prestados  à 
financeira”.

Como bem pontuou o Des. Leandro dos Santos, “o ajuizamento 
de Reclamação pressupõe identidade estrita entre a matéria tratada no Ato Reclamado 
e o conteúdo da Decisão tida por afrontada.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo 
Nº 20128897020148150000, 1ª Câmara Especializada Cível,  Relator DES. LEANDRO DOS 
SANTOS , j. em 11-10-2016) 

Ora, a Reclamação não é via adequada para discutir a legalidade 
da  tarifa  denominada  “serviços  prestados  à  financeira”,  já  que  não  se  trata  de 
instrumento processual apto ao exame do acerto ou desacerto de Decisão Judicial. 

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NA RECLAMAÇÃO.  INEXISTÊNCIA 
DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O 
PARADIGMA.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO. 1. É 
necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao 
conteúdo  das  decisões  paradigmas  para  que  seja  admitido  o 
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manejo da reclamatória constitucional.  2.  A decisão do STF que 
declara a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, 
assentando a impossibilidade de constitucionalidade superveniente do 
dispositivo após a alteração do inciso I do art. 195 da CF pela EC nº 
20/98, não constitui coisa julgada em controvérsia atinente às receitas 
que compõem o conceito de faturamento, considerada a natureza da 
atividade  empresária  desenvolvida  pelo  contribuinte.  3.  Agravo 
regimental  ao qual  se  nega provimento. (STF; Rcl  16391;  Segunda 
Turma;  Rel.  Min.  Dias  Toffoli;  Julg.  15/03/2016; DJE 25/04/2016;  
Pág. 110)  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 
Nº  8.038/90.  CASSAÇÃO  DE  PREFEITO  MUNICIPAL. 
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITAENTRE O OBJETO E 
O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA 
DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1.  A eficácia  vinculante  dos 
acórdão  proferidos  em  processos  de  controle  concentrado  de 
constitucionalidade  abrange  apenas  a  norma  objeto  da  ação. 
Inaplicabilidade  da  transcendência  dos  motivos  determinantes. 
Precedentes.  2.  Não  cabe reclamação por  eventual  afronta  a  direito 
objetivo,  a  jurisprudência  ou  a  Súmula  desprovida  de  efeitos 
vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento. (STF;  Rcl  19384;  Primeira  
Turma;  Rel.  Min.  Roberto  Barroso;  Julg.  07/06/2016;  DJE 
22/06/2016; Pág. 23) 

AGRAVO  REGIMENTAL  NA RECLAMAÇÃO.  DIREITO 
ADMINISTRATIVO  E  TRABALHISTA.  RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, 
DA  LEI  Nº  8.66/93.  CONSTITUCIONALIDADE.  ADC  Nº  16. 
ACÓRDÃO  RECLAMADO  CUJA  RATIO  DECIDENDI  SE 
SUSTENTA SOBRE FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO.  NÃO 
CARACTERIZAÇÃO  DA  ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE  O 
ATO  RECLAMADO  E  O  PARADIGMA  TIDO  POR 
DESRESPEITADO. INVIABILIDADE  DO  MANEJO 
DARECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO 
REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO. 1.  A 
aderência estrita entre  objeto  do  ato  reclamado  e  o  conteúdo  da 
decisão  do  STF  dotada  de  efeito  vinculante  e  eficácia erga 
omnes apontada  pelo  reclamante  é  requisito  para  a  admissibilidade 
da reclamação constitucional.  Precedentes:  RCL.  5.476  -  Agr,  Rel. 
Min.  Rosa weber,  primeira turma,  dje de 6/11/2015;  RCL 22.024 - 
Agr,  Rel.  Min.  Teori  zavascki,  segunda  turma,  dje  de  29/10/2015; 
RCL 20.818, Rel. Min. Luiz fux, primeira turma, dje de 14/10/2015; 
RCL 19.240  -  Agr,  Rel.  Min.  Dias  toffoli,  segunda  turma,  dje  de 
14/09/2015.  2.  In casu,  a  ratio  decidendi  do  acórdão  reclamado 
constitui fundamento jurídico diverso dos que vinculados na adc nº 16, 
revelando a ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o 
paradigma desta corte. 3. A reclamação não pode ser utilizada como 
um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao 
exame  direto  desta  suprema  corte,  não  se  caracterizando  com 
sucedâneo  recursal. Precedentes:  RCL  10.036  -  Agr,  Rel.  Min. 
Joaquim barbosa, plenário, dje 1/2/2012; RCL 4.381 - Agr, Rel. Min. 
Celso de Mello, plenário, dje 5/8/2011. 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento. (STF; Rcl 22572; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz  
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Fux; Julg. 15/03/2016; DJE 20/04/2016; Pág. 25) 

No mesmo norte:

RECLAMAÇÃO. Impugnação  de  Sentença  de  primeiro  grau  de 
jurisdição  por  suposta  afronta  à  V.  Acórdão  proferido  pelo  Órgão 
Especial.  Juízo a  quo declarou  a  inconstitucionalidade  incidental  de 
dois  dispositivos  normativos  dos  Decretos  Estaduais  29.912/89  e 
29.913/89,  com base  no  artigo  22  da  Constituição  Federal.  Órgão 
Especial  já  havia  se  manifestado  sobre  a  constitucionalidade 
específica do artigo rechaçado no Decreto Estadual 29.913/89 em sede 
de  ADIN. Reclamação não  conhecida.  Ausência  de 
pertinência estrita para  o  embate  do  Decreto  Estadual  29.912/89. 
Inaplicabilidade  da  teoria  da  transcendência  dos  motivos 
determinantes. Precedentes do STF. No tocante ao Decreto Estadual nº 
28.913/89, o acórdão paradigma e a sentença reclamada fundaram-se 
em parâmetros distintos: O primeiro examinou a compatibilidade entre 
o  referido  Decreto  e  dispositivos  da  Constituição  Estadual,  já  a 
segunda declarou incidentalmente a sua inconstitucionalidade em face 
da  Constituição  Federal.  O  correto  manejo  da reclamação 
pressupõe identidade estrita entre a matéria do ato reclamado e o 
conteúdo  da  decisão  tida  por  afrontada,  em  homenagem  à 
independência  dos  magistrados.  Precedentes  do  Supremo 
Tribunal Federal. Sentença impugnada que não desafiou a autoridade 
do  acórdão  proferido por  este  Órgão Especial.  Negado seguimento 
à reclamação,  na  parte  conhecida.(TJSP;  Rcl  2145258-
85.2015.8.26.0000; Ac. 9444937; Ribeirão Preto; Órgão Especial; Rel. 
Des. Péricles Piza; Julg. 18/05/2016; DJESP 01/06/2016)  

Percebe-se,  pois,  que  o  reclamante  se  utiliza  da  presente 
reclamação  como  verdadeiro  sucedâneo  recursal,  finalidade  para  a  qual  se  mostra 
inadequada a via eleita. 

Feitas  essas  considerações, JULGO  IMPROCEDENTE  O 
PEDIDO DA RECLAMAÇÃO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides – Presidente em substituição. Participaram do julgamento, os Exmos. Srs. 
Desembargadores João Alves da Silva, Dr. Gustavo Leite Urquiza (Juiz Convocado para 
substituir o Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho), Maria das Graças Morais 
Guedes e o Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Des. José 
Aurélio  da  Cruz).  Ausente,  justificadamente,  o  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. 

Presente ao julgamento a Exma. Srª. Drª. Vanina Nóbrega de 
Freitas Feitosa, Procuradora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 30 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator

4



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

RECLAMAÇÃO Nº     0000773-95.2016.815.0000   

RELATÓRIO

Trata-se de  Reclamação, com pedido liminar, apresentada por 
George  Candeia  de  Sousa contra  decisão  proferida  pela  Primeira  Turma  Recursal 
Mista  da  Capital,  nos  autos  do  Recurso  Inominado  nº  3048514-61.2011.815.2003, 
dando provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

O reclamante afirma ter ajuizado ação de repetição de indébito 
em face do Banco Volkswagen S/A, sob a alegação de ilegalidade na cobrança da TAC, 
no valor  de R$ 900,00 (novecentos  reais),  bem como da tarifa  referente  a  serviços 
prestados à financeira, no importe de R$ 187,17 (cento e oitenta e sete reais e dezessete 
centavos),  nesses  termos  requereu  a  devolução dos  valores  indevidamente  pagos  na 
forma dobrada.

Alegou  que  o  2º  Juizado  Especial  Misto  da  Capital  julgou 
procedente o pedido, condenando o promovido a pagar ao autor R$ 2.174,34 (dois mil 
cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), correspondente aos valores 
cobrados, já calculados em dobro, com juros e correção monetária (fls.43/45). Ocorre 
que, com a interposição de recurso inominado, a 1ª Turma Recursal Mista da Capital 
deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial (fls. 91).

Assegura  o  reclamante  ser  incabível  a  cobrança  da  tarifa 
denominada “serviços prestados à financeira”, pois afronta os entendimentos proferidos 
nos  Recursos  Especiais  nºs  1.255.573/RS  e  1.251.331/RS,  nesses  termos,  requereu, 
liminarmente, a suspensão do processo de origem.

O pedido liminar foi indeferido (fls. 113/114).

Não  foram  apresentadas  as  informações  solicitadas  à  Turma 
Recursal, tampouco resposta do réu, conforme certidão de fls. 127.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  128/132, 
opinando pela improcedência da presente reclamação.

É o Relatório.
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 10 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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