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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.  SERVIÇOS
DE  TERCEIROS.  TARIFA  INDEVIDA.  JURISPRUDÊNCIA  DO
STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ.  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO.

-  Inexistindo  prova  inequívoca  da  má-fé  da  entidade  financeira,  a
restituição do indébito deve se dar na forma simples.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  4ª  Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 142.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento  S/A,  contra  sentença  proferida  pelo  MM. Juízo  da  Comarca  de  Cruz  do
Espírito Santo, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da ação
revisional  ajuizada por Severino do Ramo dos Santos em face da instituição financeira
apelante.

Na sentença, o MM. magistrado condenou a instituição financeira a
devolver, em dobro, os valores cobrados indevidamente

Inconformada com o provimento jurisdicional, a apelante alega em



breve síntese: impossibilidade de nulidade de quaisquer cláusulas livremente pactuadas,
legalidade  da  comissão  de  permanência  e  dos  encargos  moratórios,  da  legalidade  da
prestação de serviços de terceiros, da impossibilidade da compensação de valores ou da
repetição do indébito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões. (Certidão fl. 217)

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos  autos  que o  autor,  ora  recorrido,  ajuizou a  presente
demanda, pretendendo, a declaração de nulidade de várias cláusulas contratuais objeto do
contrato de financiamento celebrado com a parte adversa.

Conforme relatado, a pretensão foi acolhida em parte na sentença,
que afastou a cobrança de serviços de terceiros e excesso nos cálculos, condenando a parte
promovida a devolução em dobro.

A controvérsia  devolvida  no  recurso  da  parte  autora  reside  em
definir se a tarifa de serviços de terceiros é legal e a forma de devolução, se em dobro ou
na forma simples.

A decisão atacada merece provimento parcial.

No que pertine à tarifa de serviços de terceiros, não assiste razão ao
banco recorrente neste ponto. Tal é o que ocorre uma vez que, nos termos do ordenamento
jurídico pátrio, referidas rubrica se afigura reprovável,  tendo em vista, sobretudo, serem
conexas  a  serviços  essenciais  e  inerentes  à  própria  atividade  bancária,  não  podendo,
consequentemente, serem repassadas ao consumidor.

À  luz  de  tal  entendimento,  mister  asseverar  que  a  instituição
financeira, ao realizar operações de crédito, já é remunerada pelos juros contratuais, os
quais,  além  da  remuneração  do  capital  emprestado,  já  absorvem  em  tese,  os  custos
operacionais com a captação de recursos.

Percebe-se, pois, que os referidos encargos têm por única finalidade
cobrir custos de atividades de interesse exclusivo da instituição financeira, razão pela qual



se mostram abusivos seus repasses ao consumidor, o que desequilibra a relação contratual
e onera ainda mais o contrato avençado.

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados desta Corte, infra:

APELAÇÕES  CÍVEIS  -  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  -
CLÁUSULA  ABUSIVA  -  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  -
COBRANÇA  INDEVIDA  DE  ENCARGOS  -  SENTENÇA  PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO  -  RECURSOS
APRESENTADOS  -  RESTITUIÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES  -
INCIDÊNCIA DE JUROS PROPORCIONAIS - NEGATIVA DE MULTA
DE  MORA  DE  2  por  cento  -  MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  -
PROVIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO APELO E DESPROVIMENTO
DO SEGUNDO APELO.  -  Tarifa  de  contratação,  tarifa  de  inclusão  de
gravame,  ressarcimento  de  despesas  de  promotora  de  vendas,
ressarcimento de serviços de terceiros e tarifa de cobrança bancária ferem
o  CDC,  ainda  que  previstas  expressamente  no  contrato,  porque
constituem  transferência  ao  consumidor  de  custos  inerentes  à  própria
atividade  da  instituição  financeira,  os  quais  não  guardam  qualquer
relação com a outorga do crédito e, por isso, não podem ser admitidas8.

À luz de tal raciocínio, verificando-se a ausência de má-fé do banco, é
imperioso determinar,  ademais,  a devolução, na forma simples,  das diferenças pagas a
maior a título de juros remuneratórios.

Não se revela possível afirmar,  in casu,  a repetição do indébito na
forma  do  CDC,  eis  que  a  corrente  majoritária  acerca  do  tema,  adotada,  inclusive,
atualmente pelo STJ, é aquela que considera o elemento subjetivo da norma (Parágrafo
único  do  art.  42,  da  Lei  Federal  n°  8.078/90  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor),
entendendo que, em havendo a cobrança indevida por parte do fornecedor, este só deverá
devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a má-fé.

Corroborando tal entendimento, destaquem-se as ementas:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -
CONTRATO  DE  MÚTUO  HABITACIONAL  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  DEU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
RECURSO  ESPECIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO  MUTUÁRIO.  1.
Ocorrência de inovação recursal quanto à tese de violação ao art.
273, do CPC. Ausência de prequestionamento da matéria a atrair o
óbice da Súmula 282, do STF, por aplicação analógica. 2.  Inviável a
verificação da existência de capitalização de juros, pela utilização
do Sistema Sacre. Impossibilidade de reenfrentamento do acervo
fático-probatório e interpretação de cláusula contratual nesta esfera
recursal extraordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. É

8 TJPB - 01820100021098001 - 1 CAMARA CIVEL – Rel. DES. LEANDRO DOS SANTOS - 09-04-2013.



assente na jurisprudência desta Corte Superior a impossibilidade
de  compensar  os  valores  pagos  a  maior  pelos  mutuários  com o
saldo  devedor  do  financiamento  imobiliário.  Precedentes.  4.
Repetição  do  indébito  em  dobro  somente  é  cabida,  quando
verificada  a  cabal  existência  de  má-fé,  o  que  não  ocorre  na
hipótese.  Inexistência  de  indébito  a  ser  repetido  em  dobro,
mantendo-se  os  honorários  fixados  pela  instância  ordinária.  5.
Agravo regimental  desprovido.  (AgRg no REsp 1088945/RS,  Rel.
Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
20/11/2012, DJe 27/11/2012)(GRIFOS PRÓPRIOS).

RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  (REVISÃO
CONTRATUAL  E  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO,  EM  DOBRO)  -
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
DEFICIÊNCIA  DA  FUNDAMENTAÇÃO  -  INCIDÊNCIA  DO
ENUNCIADO  N.  284/STF  -  PRESCRIÇÃO  -  MATÉRIA  NÃO
SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO E, POR ISSO, NÃO
DECIDIDA  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  -  REPETIÇÃO  EM  DOBRO  -
PRESSUPOSIÇÃO  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  MÁ-FÉ  -
NECESSIDADE  -  COBRANÇA  DE  ENCARGOS  REPUTADOS
INDEVIDOS  -  AFASTAMENTO  DA  PENALIDADE   -
NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. I -
A declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas
cláusulas  contratuais,  ainda  que  importe  a  devolução  dos
respectivos valores, não enseja a repetição em dobro do indébito,
diante  da  inequívoca  ausência  de  má-fé.  Este  entendimento
estriba-se  no  argumento  de  que  a  consecução  dos  termos
contratados, a considerar a obrigatoriedade que o contrato encerra,
vinculando as partes contratantes, não revela má-fé do fornecedor,
ainda,  que,  posteriormente,  reste  reconhecida  a  ilicitude  de
determinada cláusula contratual; II - In casu, ao contrário do que
restou decidido pelo Tribunal de origem, não se constata sequer a
ocorrência  de  distanciamento  dos  termos  contratados  pela
empresa-construtora,  ora  recorrente,  por  aplicar,  como  índice  de
correção  monetária,  a  TR  (Taxa  Referencial),  em  substituição  à
UPDF's  (Unidade  de  Financiamento  Padrão  Diária),  extinta  em
1.7.1994.  III  -  Inexistindo cláusula  contratual  que  preceituasse  o
índice  substitutivo  (como  aduzido  pelo  Tribunal  de  origem,
ressalte-se) e sendo este devido, já que não se afigura escorreito,
tampouco razoável, que a prestação remanescesse estática, a adoção
da  TR,  ainda  que  se  revelasse,  posteriormente,  descabida,
inocorrente erro grosseiro e, muito menos, má-fé da contratante a



supedanear  a  repetição  dobrada;  IV  -  Recurso  Especial
parcialmente provido. (REsp 1060001/DF, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  15/02/2011,  DJe
24/02/2011)(GRIFOS PRÓPRIOS).

À luz disso,  tem-se a falta de comprovação,  in casu,  da má-fé do
banco, posto que a simples ilegalidade de determinadas cobranças não é bastante, por si
só, à configuração da má-fé da instituição financeira, a qual não pode ser presumida ou
destituída de prova. Nestas linhas, a cobrança indevida ora evidenciada não ostenta uma
má-fé clara, mormente porque prevista no instrumento contratual.

Diante  de  tais  considerações,  dou  provimento  parcial  ao  recurso
apelatório, determinando que a devolução das tarifas  declaradas nulas se dê de forma
simples, mantendo, no mais, a r. sentença em seus demais termos. É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator), Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


