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AÇÃO DE  REVISÃO CONTRATUAL C/C  REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO.  FINANCIAMENTO.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL.  SERVIÇOS  DE  TERCEIRO.  NÃO 
INDICAÇÃO  DO  TIPO  DE  SERVIÇO.  AFRONTA  AO 
CDC.  TARIFA  DE  AVALIAÇÃO  DO  BEM  — 
FINALIDADE NÃO DISCRIMINADA NO CONTRATO — 
COBRANÇA  ILEGAL  —  RESTITUIÇÃO  DE  FORMA 
SIMPLES.  MÁ-FÉ  NÃO  CARACTERIZADA  — 
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM 
JUROS  —  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO 
CONTRATUAL  —  SENTENÇA  E  APELAÇÃO  SOB  A 
ÉGIDE  DO CPC  ANTERIOR.  APLICAÇÃO DO ART.14 
DO NCPC. PROMENTO PARCIAL DO RECURSO.

—  A  cobrança  de  encargos  em  relação  a  serviços  de  terceiros,  
inclusão  de  gravame  eletrônico,  ressarcimento  de  despesas  de 
serviços  bancários  e  ressarcimento  de  despesas  de  promotora  de  
vendas, embora previstos em contrato, mas sem a especificação dos  
serviços  que  realmente  foram  realizados,  ofende  a  resolução  
3.518/2007 do CMN e o art.  6º,  III,  do cdc.  (TJPB; AC 0004934-
65.2011.815.0731; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.  
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 15/04/2014; Pág. 13) 

—    A restituição em dobro das quantias pagas indevidamente pelo  
consumidor  exige  a  caracterização  de  má-fé  do  fornecedor  de  
produtos ou serviços.

VISTOS ETC. 

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Banco  Bradesco 
Financiamentos S/A em face da sentença de fls. 153/156, proferida pelo Juízo da Vara 
Única da Comarca de Teixeira, nos autos da Ação Revisional de contrato movida por 
Gilvanei Ferreira Lopes em face do apelado.



O Juízo  a quo julgou parcialmente procedente o pedido para 
condenar  a  promovida  ao  pagamento  dos  valores  cobrados  a  título  de  serviços  de 
terceiro  em  dobro,  totalizando  R$  7.520,00  (sete  mil,  quinhentos  e  vinte  reais), 
acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o evento 
danoso, bem como declarar abusiva a cláusula que permite a cumulação da comissão de 
permanência com encargos moratórios.

O  Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A apresentou  recurso 
apelatório, defendendo a legalidade da cobrança de juros superiores a 12%, comissão de 
permanência e das tarifas de avaliação do bem e serviços de terceiros. Insurge-se, ainda, 
contra a devolução em dobro, afirmando inexistir má-fe da recorrente. Por fim, pleiteia 
a reforma da sentença. (fls. 185/226).

Contrarrazões às fls. 234/250.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 143/146, opinou 
pelo provimento parcial do recurso.

É o Relatório. 

DECIDO

Cumpre  esclarecer,  de  plano,  que  a  irresignação  do  apelante 
referente  ao  percentual  da  taxa  de  juros  não  procede  haja  vista  que  o  pedido  de 
limitação  a  12% não  foi  acolhido  pelo  magistrado  a  quo,  inexistindo  interesse  do 
apelante no questionamento acerca desse ponto. 

Inicialmente, compulsando detidamente o contrato objeto da lide 
de fls. 69/70, cláusula 05, não se verifica a cobrança de comissão de permanência, muito 
menos  cumulada  com juros  moratórios,  motivo  pelo  qual  inexiste  cláusula  para  se 
declarar nula nesse sentido, merecendo reforma a sentença nesta parte.

No que se refere ao “serviço de terceiros” (R$2.880,00) e “tarifa 
de  avaliação  do  bem” (R$  880,00),  não  há  dúvida  de  que  devem ser  consideradas 
abusivas, já que não é possível identificar no contrato a finalidade de suas cobranças.

Desta  feita,  apesar  das  aludidas  tarifas  estarem  presentes  no 
contrato  (fl.68),  devem ser  reputadas  como  ilegais,  pois  não  especificam quaisquer 
serviços prestados, o que viola a transparência dos contratos bancários protegidos pelo 
CDC.

A esse respeito, vejamos alguns julgados desta Corte:

56079223 - PROCESSO CIVIL. Agravo interno. Ação revisional de 
contrato  de  financiamento  de  veículos.  Procedência  parcial. 
Irresignação da parte demandada. Tarifa denominadas de “despesas de 
gravame”, “promotora de vendas”, “custos operacionais”, despesas de 
cartório”  e  “serviços  não  especificados”.  Cobrança.  Ilegalidade. 
Transferência  do  custo  da  operação  para  o  consumidor. 
Impossibilidade. Ilegalidade. Interposiçao de agravo interno. Ausência 
de  novos  elementos  capazes  de  modificar  a  decisão  interinamente 
agravada.  Desprovimento  do  recurso.  -  embora  contratualmente 
previstos,  a  cobrança  de  tarifas  de  serviços  de terceiros ou  outra 



denominação  são  abusivas  na  medida  em  que  transfere  para  o 
consumidor  custo  de  serviços  ínsitos  à  operação  bancária  que  não 
representam  contraprestação  dos  serviços  contratados.  Afinal,  é 
abusiva  a  cobrança  de  taxas  que  não  representam  prestação 
de serviço ao cliente, servindo apenas como estratagema para redução 
de riscos da atividade do fornecedor. - recurso desprovido, para manter 
a decisão internamente agravada em todos seus termos. (TJPB; Rec.  
0109220-27.2012.815.2003;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  
Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 27/08/2015; Pág. 17 )

Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito. Sentença julgada 
parcialmente procedente. Irresignação. Apelo aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor. Possibilidade. Capitalização mensal de juros. 
Possibilidade. Tarifa de cadastro e IOF. Previsão contratual. Legalidade 
da cobrança. Precedentes do Superior Tribunal de justiça. Serviços de 
terceiros, inclusão de gravame eletrônico, ressarcimento de despesas de 
serviços  bancários  e  ressarcimento  de  despesas  de  promotora  de 
vendas. Ausência de transparência violação ao direito do consumidor. 
Ilegalidade  da  cobrança.  Reforma  parcial  da  sentença.  Provimento 
parcial do apelo. O STJ, no julgamento do RESP 1.251.331/rs,  com 
julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, entendeu legal a 
cobrança de tarifa de cadastro e do pagamento do IOF por meio de 
contrato  de  financiamento  acessório.  A cobrança  de  encargos  em 
relação  a  serviços  de  terceiros,  inclusão  de  gravame  eletrônico, 
ressarcimento de despesas de serviços bancários e ressarcimento de 
despesas de promotora de vendas, embora previstos em contrato, 
mas  sem  a  especificação  dos  serviços  que  realmente  foram 
realizados, ofende a resolução 3.518/2007 do CMN e o art. 6º, III, 
do  cdc.  (TJPB;  AC  0004934-65.2011.815.0731;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque; 
DJPB 15/04/2014; Pág. 13) 

Assim,  deve  ser  mantida  a  sentença  neste  ponto  em  que 
garantiu a restituição da cobrança de “serviços de terceiro”.

Assim,  é  evidente  a  ilegalidade  uma  vez  comprovada  a 
cumulação da comissão de permanência com a multa. 

A repetição  do  indébito  em dobro,  no  caso  em  análise,  é 
incabível, merecendo reforma nesta parte a sentença vergastada. 

É entendimento  assente  do  STJ  que  em havendo  a  cobrança 
indevida pelo fornecedor, só deverá devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a 
má-fé. 

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  
CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR. 
RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  DE  QUANTIA  PAGA 
INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-
FÉ.  MATÉRIA  PROBATÓRIA.  SÚMULA  7/STJ.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO.  1.  A  restituição  em  dobro  das  quantias  pagas 
indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do  
fornecedor  de  produtos  ou serviços. 2.  A verificação,  no presente  
caso, da ocorrência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos  



valores  pagos  a  título  de  comissão  de  corretagem  demanda  o  
revolvimento  da  matéria  fático-probatória.  Incidência  da  Súmula 
7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp 269915 RJ 
2012/0263151-8  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 07/05/2013  DJe  
17/05/2013

No mesmo sentido, jurisprudência doméstica:

PELO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.  
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA.  
CARÁTER  NÃO  ABSOLUTO.  TARIFA  DE  CADASTRO.  
LEGALIDADE  DA  COBRANÇA.  ABUSIVIDADE  DO  VALOR. 
ADEQUAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  MÁ-FÉ  DO 
BANCO  NÃO  CARACTERIZADA.  DEVOLUÇÃO  NA FORMA 
SIMPLES.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  PROVIMENTO 
PARCIAL.  Segundo  a  mais  abalizada  jurisprudência  pátria,  o 
princípio do negocial do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo 
ser  interpretado  de  forma  relativa,  face  ao  caráter  público  das  
normas  tidas  por  violadas  no  contrato,  em  especial  o  Código  de 
Defesa  do  Consumidor,  o  que  possibilita  a  revisão  do  contrato.  
“permanece  legítima  a  estipulação  da  tarifa  de  cadastro,  a  qual  
remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção  
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de  
dados  e  informações  necessários  ao  início  de  relacionamento  
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança  
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil,  
não  podendo  ser  cobrada  cumulativamente”.1  quanto  ao  valor  
cobrado, dada a abusividade, deve se proceder à sua readequação,  
tornando-o  legítimo.  A  corrente  majoritária,  inclusive  adotada 
atualmente pelo STJ, quanto à repetição do indébito, é aquela que  
considera o elemento subjetivo da norma (parágrafo único do art.  
42, da Lei federal nº 8.078/90. Código de defesa do consumidor),  
entendendo que, em havendo a cobrança indevida pelo fornecedor,  
só deverá devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a má-
fé. Não demonstrado o elemento  subjetivo nos  autos,  impositivo o 
acolhimento do recurso para determinar que a devolução ocorra de 
forma  simples.  Salutar  a  distribuição  proporcional  dos  ônus  
sucumbenciais  entre  as  partes,  tendo  em  vista  a  procedência  da  
exordial  apenas  quanto  à  quantia  da  tarifa  de  cadastro,  restando  
improcedentes, ademais, as pretensões atinentes às demais rubricas e  
à forma de restituição do indébito. É que, por ocasião do teor do art.  
86, do novel código de processo civil, “se cada litigante for, em parte,  
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles  
as  despesas”.  (TJPB;  APL  0000038-61.2015.815.0141;  Quarta  
Câmara Especializada Cível; Rel.  Des. João Alves da Silva; DJPB  
23/05/2016; Pág. 8) 



APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  revisional.  Contrato  de  leasing.  
Procedência parcial. Arrendamento mercantil. Capitalização de juros  
tida por ilegal na sentença. Impertinência da condenação. Instituto  
jurídico estranho ao pacto. Pedido de de invalida- ção da tarifa de  
cadastro. Regularidade reconhecida pelo Superior Tribunal de justiça  
em sede de recurso repetitivo. Tarifa de gravame. Excessividade não 
evidenciada.  Cobrança  permitida  pela  legislação  pátria.  Taxas  de  
serviços  de  terceiros,  inserção  de  gravame  e  avaliação  de  bem.  
Valores aviltantes e não especificados no pacto. Invalidação. Pleito  
de  devolução do  seguro  de  proteção financeira.  Livre  contratação  
pela  consumidora  não  demonstrada.  Venda  casada.  Ilegalidade.  
Devolução  simplificada  das  quantias  dos  encargos  irregulares.  
Provimento parcial da súplica. “o Código de Defesa do Consumidor é  
aplicável às instituições financeiras”. (stj. Súmula nº 297). O contrato 
de  arrendamento  mercantil  apresenta  natureza  jurídica  diversa  do  
financiamento e do mútuo, não sendo o valor empregado na aquisição  
do bem arrendado remunerado mediante o pagamento de juros, o que 
obsta o reconhecimento da prática de anatocismo. “no contrato de  
arrendamento mercantil, não há cobrança de juros remuneratórios ou 
capitalização de juros,  tendo em vista  que o valor  da prestação é  
sempre o mesmo, composto de um aluguel mais o VRG. Inexistindo  
cobrança  de  prestação  indevida,  incabível  restituição,  restando  
prejudicada  a  análise  da  configuração  da  má-fé  para  fins  de  
devolução  em  dobro.  (...).”  (tjpb;  apl  0034111-81.2010.815.2001; 
terceira  câmara  especializada  cível;  relª  desª  Maria  das  graças  
morais  guedes;  djpb  05/09/2014;  pág.  14).  “  (...)  7.  Permanece  
legítima  a  estipulação  da  tarifa  de  cadastro,  a  qual  remunera  o  
serviço  de  “realização  de  pesquisa  em  serviços  de  proteção  ao 
crédito,  base  de  dados  e  informações  cadastrais,  e  tratamento  de  
dados  e  informações  necessários  ao  inicio  de  relacionamento  
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança  
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil,  
não podendo ser cobrada cumulativamente” (tabela anexa à vigente  
resolução  CMN  3.919/2010,  com  a  redação  dada  pela  resolução 
4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento 
do imposto sobre operações financeiras e de crédito (iof) por meio 
financiamento  acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos  
mesmos encargos contratuais. (...) 10. Recurso Especial parcialmente  
provido. ” (stj. RESP 1251331/rs, Rel. Ministra Maria isabel Gallotti,  
segunda seção, julgado em 28/08/2013, dje 24/10/2013).  A taxa de  
inserção de gravame, por não estar encartada nas vedações previstas 
na resolução 3.518/07, bem como por ser expressamente prevista no  
contrato,  pode  ser  exigida  na  avença,  sobretudo  quando  não  se  
mostrar excessiva. A cobrança de encargos em relação a serviço de  
terceiros, avaliação de bem e promotora de vendas, embora previstos  
em contrato,  mas  sem a  especificação dos  serviços  que  realmente  
foram  realizados,  e  em  valores  aviltantes,  mostram-se  abusivas.  
Precedentes do TJPB. “a contratação de seguro, nos termos em que  



fora imposta, mostra-se ilegal, posto que está vinculada ao contrato  
sem possibilidade de opção para o consumidor, configurando “venda  
casada”.”  (tjpb;  apl  0011655-88.2013.815.0011;  segunda  câmara 
especializada  cível;  Rel.  Des.  Miguel  de  britto  lyra  filho;  djpb  
19/10/2015;  pág.  9)  inexistindo  a  demonstração  de  máfé  da  
instituição  financeira  na  exigência  dos  encargos  tidos  por  
irregulares,  a  restituição  do  indébito  deve  ser  operada  de  forma 
simples. (TJPB; APL 0019411-85.2012.815.0011; Primeira Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB 
30/11/2015; Pág. 11) 

A má-fé não se presume, ao contrário,  deve ser demonstrada, 
fazendo-se necessária a prova cabal de que a parte agiu com intenção clara e deliberada 
de prejudicar outrem. 

Restando evidenciado nos autos que a instituição financeira agiu 
com base nas cláusulas contratuais, supostamente firmada pela parte autora, legítima 
sua atuação, afastando a má-fé inerente ao art. 42, parágrafo único, do CDC. 

Sendo assim, a devolução da quantia indevidamente paga, deve 
se  realizar  na  forma  simples,  razão  pela  qual  o  recurso  merece  provimento 
monocrático,  em  virtude  da  sentença  está  em  confronto  com  a  jurisprudência 
dominante  de  Tribunal  Superior,  conforme  disciplina  o  art.557  do  CPC/73, 
aplicável ao caso em tela em razão do que dispõe o art.141 do CPC/2015.

Por tais razões, e em consonância com o art.557 do CPC,  dou 
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO, para  reconhecer  a  inexistência  de 
cláusula  prevendo  a  cobrança  de  comissão  de  permanência  cumulada  com  juros 
moratórios  e  determinar  a  devolução  das  demais  tarifas  declaradas  nulas  na  forma 
simples, mantendo a sentença nos demais termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 03 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira 
          juiz convocado

1
A norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos 

processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 






