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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE
CONTRATO. FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS TARIFAS DE
CADASTRO,  EMISSÃO  DE  CARNÊ,  SEGURO,
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E  GRAVAME.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR.  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO  CONTRATUAL  DE  TAIS  TARIFAS.
PAGAMENTOS  NÃO  COMPROVADOS.
REPETIÇÃO  INDEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 É irrelevante a declaração de ilegalidade das
tarifas, se a parte não se desincumbiu do dever de
comprovar o seu pagamento.

 Sem a comprovação do pagamento, não há
que se falar em repetição de indébito. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL,  nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 165.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação  Cível (fls.  142/147)  interposta por

Leonardo Fonseca Ribeiro, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz da
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12ª  Vara  Cível  da  Comarca  da   Capital,  que extinguiu  o  processo  sem

resolução do mérito, por inépcia da petição inicial  em relação ao pedido de

declaração  de  nulidade  de  qualquer  outra  tarifa  indevida  e  julgou

improcedentes os demais pedidos por ele formulados na Ação Revisional de

Contrato ajuizada em face do Banco  Finasa S/A (fls. 131/138). 

Nas razões da Apelação, o  Promovente  alega  erro  in

procedendo em relação a extinção do processo sem resolução do mérito. 

Quanto  aos  pedidos  que  foram  julgados  improcedentes,

sustenta erro in judicando, alegando que o Banco descumpriu a determinação

do Juiz, tendo em vista que não exibiu o instrumento contratual, mas, sim, mera

fotocópia deste (fl.  145).  Logo,  a Sentença baseada nesse documento está

equivocada,  devendo ser  admitidos  como verdadeiros  os  fatos  arguidos na

inicial (fl. 146). 

Pleiteia,  assim,  o  provimento  do  Recurso  para  que  sejam

julgados procedentes os pedidos formulados na inicial (fl. 147). 

Não houve Contrarrazões (fl. 150v).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo desprovimento do Recurso (fls. 155/161). 

É o relatório. 

VOTO

Conheço o Apelo, tendo em vista que o Recurso atende aos

pressupostos  recursais,  tais  como:  cabimento,  legitimidade,  interesse,

regularidade  formal,  tempestividade  (fls.  140/142),  inexistência  de  fato

impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. 

Preparo dispensado, uma vez que o Apelante é beneficiário da

justiça gratuita. 
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Dito isso, passo ao mérito. 

MÉRITO

Compulsando  o  caderno  processual,  infere-se  que  o  Autor

formulou sua pretensão de revisão contratual sob o argumento de nulidade das

cobranças  denominadas  “Tarifa  de  Cadastro”,  “Seguro  de  Financiamento”,

“Serviço  de  Terceiro”,  “Gravame”,  pugnando  pela  declaração  de  nulidade

destas, bem como de qualquer outra tarifa indevida (fl. 12). 

Em relação ao pedido de declaração de nulidade de “qualquer

outra tarifa indevida” a sentença alinha-se à Súmula 381 do STJ, que dispõe: 

Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Em relação  à  improcedência  dos  pedidos  de  declaração  de

nulidade  das  “Tarifa  de  Cadastro”,  “Seguro  de  Financiamento”,  “Serviço  de

Terceiro” e “Gravame”,  tem-se que a Sentença não merece reparos,  pois o

Autor  deixou  de  comprovar  o  efetivo  pagamento  de  tais  rubricas,  não

constando nenhuma delas no contrato (fl. 70).

Com  efeito,  é  irrelevante  a  declaração  de  ilegalidade  das

tarifas,  se  a  parte  não  se  desincumbiu  do  dever  de  comprovar  o  seu

recolhimento. Logo, sem a comprovação do pagamento, não há que se falar

em repetição de indébito. 

E não se diga que o instrumento contratual juntado pelo Banco

sem a inserção de tais tarifas não deve ser tido como prova por se tratar de

fotocópia, pois ainda que não se admita o documento, não há como se acolher

a pretensão do Autor, que sequer apontou na inicial o valor supostamente pago

por cada uma dessas tarifas (ver fls. 02/12). 

Além disso, na petição inicial o Apelante requereu a devolução
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das Tarifas  de Cadastro,  Emissão de Boleto  (TEC),  Seguro  Financiamento,

Serviços de Terceiros e Gravame. No entanto, nas razões da Apelação, alega

que  a  diferença,  no  valor  de  R$720,00  (setecentos  e  vinte  reais),  entre  a

quantia financiada e o total das parcelas cobradas, representaria a Tarifa de

Abertura de Crédito indevidamente cobrada. 

Ou  seja,  há  uma  incongruência  entre  as  tarifas  apontadas

como ilegais na inicial e a mencionada na peça recursal, uma vez que a TAC

(Tarifa  de  Abertura  de  Crédito)  sequer  foi  referida  na  peça  vestibular,

constituindo, assim, verdadeira inovação recursal.

Feitas essas  considerações, DESPROVEJO  A  APELAÇÃO

CÍVEL, mantendo integralmente a Sentença recorrida. 

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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