
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º  0015528-48.2010.815.2001.
ORIGEM: 13ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Volkswagen S.A.
ADVOGADO: Aldenira Gomes Diniz e outros.
APELADO: Maria de Fátima Alves Barbosa.
ADVOGADO: José Guedes Barbosa Neto.

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR.  INTEMPESTIVIDADE. RECURSO  INTERPOSTO  NO  PRAZO
LEGAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. COBRANÇA  DE  SERVIÇOS  PRESTADOS.
ILEGALIDADE.  DEVOLUÇÃO  MANTIDA.  TARIFA  DE  CADASTRO.
LEGALIDADE.  APLICAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  CMN  N.º  3.919/2010.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Constatada a existência de vício na intimação da Sentença, tendo o Apelante interposto
a Apelação antes de ser intimado, tem-se por tempestivo o Recurso.

2. A cobrança de Serviços Prestados é ilegal, uma vez que não consta da Resolução CMN
nº 3919/2010, do Banco Central do Brasil.

3. A Tarifa de Cadastro é passível de cobrança nos contratos de financiamento celebrados
a  partir  de  30/04/2008,  desde  que  contratada  no  início  do  relacionamento  entre  o
consumidor e a instituição financeira.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento referente à
Apelação  n.º  0015528-48.2010.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  Banco
Volkswagen S.A. e Apelada Maria de Fátima Alves Barbosa. 

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em conhecer  da  Apelação,  rejeitar  a  preliminar  de
intempestividade e dar-lhe provimento parcial.

VOTO.

Banco Volkswagen S.A. interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca desta Capital,  f.  112/121, nos autos da  Ação de
Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada em seu desfavor por Maria de
Fátima Alves Barbosa, que julgou procedente o pedido de vedação de acumulação da
comissão de permanência com outros encargos e de exclusão da cobrança de serviços
prestados e da tarifa de cadastro, julgando improcedente o pedido de consignação e de
exclusão da capitalização de juros, condenando-o a restituir à Apelada, de forma simples,



a quantia efetivamente paga referente às cobranças indevidas, aplicando aos litigantes a
sucumbência recíproca.

Em suas  razões,  f.  123/144,  alegou  que  não  existe  razão  para  a  pretendida
revisão  contratual,  uma  vez  que  a  Apelada  teve  conhecimento  prévio  das  cláusulas
pactuadas,  sendo  legal a  cobrança  de  Serviços  Prestados  e  da  Tarifa  de  Cadastro,
pugnando pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e os pedidos
julgados improcedentes.

Nas  Contrarrazões,  f.  149/156,  a  Apelada  arguiu  a  preliminar  de
intempestividade,  sustentando,  no  mérito,  a  abusividade  da  cobrança  de  Serviços
Prestados e da Tarifa de Cadastro, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Apelo.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

A Sentença foi disponibilizada no dia 11/12/2012 e considerada publicada no dia
12/12/2012 apenas para a Promovente, uma vez que, por equívoco da escrivania do Juízo,
o Promovido e sua advogada não constaram da publicação, fato que foi reconhecido pela
Magistrada em 30/07/2013, f. 159/160, tendo-lhe sido devolvido o prazo recursal.

O Apelante protocolizou o Recurso em 04/02/2013,  antes  de ser  intimado da
Sentença, sendo, portanto, tempestiva a Apelação, razão pela qual rejeito a preliminar
arguida.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

Passo ao mérito.

O STJ, em sede de Recursos Especiais submetidos à sistemática do art. 543-C,
do CPC1,  declarou que a cobrança da Tarifa de Cadastro está autorizada nos contratos
celebrados após 30/04/2008, a partir de quando entrou em vigor a Resolução CMN n.º
3.919/2010, do Banco Central do Brasil, desde que expressamente pactuada e no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira2. 

O contrato em discussão foi firmado em 04/03/2010, f. 20/24, após o marco
estabelecido na Resolução retrocitada e com previsão expressa da Tarifa de Cadastro no
valor de R$ 800,00, portanto sua cobrança encontra-se revestida de legalidade, impondo-
se que a sua devolução seja afastada da condenação.

Quanto à cobrança da tarifa denominada “Serviços Prestados” no valor de R$
1.267,17, embora pactuada, não existe previsão legal para sua cobrança, uma vez que não

1 Resp n.°1.251.331/RS e 1.255.573/RS. 

2Art. 3º A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços,
a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução, assim con-
siderados aqueles relacionados a: 

I - cadastro; [...]



consta  na  referida  Resolução  do  BACEN,  devendo  ser  mantida  a  condenação  à
devolução na forma simples.

Tendo o Apelante decaído de parte mínima do pedido, a Apelada responderá,
por inteiro, pelas despesas processuais e honorários de sucumbência, como preconiza o
art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação  e  rejeitada  a  preliminar  de
intempestividade, dou-lhe provimento parcial para reformar a Sentença, afastando
da  condenação  a  devolução  da  Taxa  de  Cadastro  e  condenando  a  Apelada  ao
pagamento  das  custas  processuais  e  de  honorários  advocatícios  arbitrados  em
R$ 1.000,00, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei Federal n.º
1.060/50.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 04 de setembro de 2014,
conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira,
dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho e  o  Exm.º  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado para
substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º Procurador de Justiça
Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


