
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008123-43.2012.815.0011.
Origem : 10ª Vara Cível de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Banco Itauleasing S/A. 
Advogado : Antônio Braz da Silva.
Apelado : Kleber Cavalcante da Silva.
Advogado : Paulo Góis.    

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
ILEGALIDADE  DA  COBRANÇA  DE
SERVIÇOS DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO  DEVIDA  DE  FORMA  SIMPLES.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

-  A remuneração das  referidas  entidades  advém do
pagamento dos juros remuneratórios, de modo que é
abusiva a cobrança de tarifa de serviços de terceiros,
consoante  o  art.  51,  inciso  IV,  do  Código
Consumerista,  sendo devida a devolução dos valores
indevidamente  cobrados  de  forma  simples,  ante  a
ausência  de  comprovação  da  má-fé  da  instituição
credora.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se de  Apelação Cível  interposta pelo  Banco do Brasil
S/A  contra sentença (fls. 98/104), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande que, nos autos da “Ação de Revisão de Contrato
de  Financiamento  de  Veículo”  ajuizada  por  Kleber Cavalcante  da Silva,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Por  todo  o  exposto,  JULGO PROCEDENTE,  em
parte,  o  pedido  formulado  na  inicial,  para  tão
somente  reconhecer  a  ilegalidade  da  cobrança  da
tarifa  relativa  a  serviços  de  terceiros,  e,  como
consequência,  condeno  a  promovida  a  devolver  à
parte  demandante  o valor  pago a esse título,  qual
seja, R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta
reais),  devidamente  corrigido  pelo INPC,  a contar
do ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora
de  1% ao  mês  a  partir  da  citação,  assegurada  a
compensação  para  abatimento  em  eventual  saldo
devedor”.

Inconformada, a instituição financeira apresentou Apelação (fls.
106/113), alegando, em síntese, a inexistência de vício de consentimento, bem
como de motivos ensejadores da revisão do contrato, sustentando a aplicação
do princípio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica, e a legalidade das
tarifas cobradas,  destacando a legitimidade do ressarcimento de serviços de
terceiros.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  reformar  a
decisão  vergastada,  revertendo-se  a  condenação  do  Banco  promovido,
desonerando-o de qualquer responsabilidade em restituir os valores cobrados.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou
contrarrazões (fls. 125v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  129/132),  opinando pelo  prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso e passo à sua análise. 

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de
Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por
conseguinte,  a  relação  contratual  estabelecida  entre  as  partes  se  configura
típica relação de consumo. 
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Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”, segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

Como relatado,  o presente  inconformismo se  volta  contra  a
sentença  de  primeiro  grau,  que  condenou  à  apelante  a  restituir  os  valores
indevidamente cobrados a título de serviços  prestados por terceiros,  no valor
de R$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais) (fls. 64).

Pois bem, consoante se verifica dos autos, a apelante alega que
não é abusiva a cobrança da taxa de serviços de terceiros, tendo em vista que
sustenta  ter  base  legal  em  regulamentação  bancária,  bem  como  ter  sido
devidamente informada ao demandante quando da assinatura do contrato. 

Acerca  das  taxas  e  tarifas  cobradas  pelas  instituições
financeiras, à exceção das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão
de  Carnê (TEC),  estipuladas  em  contratos  bancários  celebrados  até
30/04/2008, as quais o Superior tribunal de Justiça, em recente julgado (RESP
1.255.573- RS), considerou-as lícitas,  é entendimento pacífico nos Tribunais
Pátrios que a exigência das demais taxas/tarifas é abusiva, pois essas despesas
compõem  serviços  que  interessam  apenas  ao  estabelecimento financeiro,
como forma de minimizar os riscos advindos da concessão de empréstimo. 

Inexiste contraprestação de serviço ao consumidor a justificar a
sua  exigência.  Na  prática,  as  instituições  financeiras estão  transferindo,
indevidamente, o custo administrativo à parte aderente, implicando violação
às normas consumeristas. 

A meu ver, a remuneração  bancária advém do pagamento dos
juros remuneratórios, que já estão embutidos nas prestações, de modo que a
cobrança  de  taxas  por  serviços  prestados  por  terceiros  constitui  evidente
abusividade, importando em vantagem exagerada, consoante estabelece o art.
51, inciso IV, do Código Consumerista, in verbis:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(…)
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade”. 

Outrossim, há de se destacar que, além da evidente abusividade
acima  elucidada, a  própria Resolução  nº  3.954/11  do  Bacen  reconhece a
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ilegalidade de sua exigência. Com efeito, o art. 17 da referida resolução veda
expressamente o repasse ao cliente dessas tarifas, confira-se: 

“Art.  17.  É  vedada  a  cobrança,  pela  instituição
contratante,  de  clientes  atendidos  pelo
correspondente,  de  tarifa,  comissão,  valores
referentes e ressarcimento de serviços prestados por
terceiros ou qualquer outra forma de remuneração,
pelo  fornecimento  de  produtos  ou  serviços  de
responsabilidade da referida instituição, ressalvadas
as  tarifas  constantes  da  tabela  adotada  pela
instituição contratante, de acordo com a Resolução
nº  3.518,  de  6  de  dezembro  de  2007,  e  com  a
Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010”. 

Como se pode observar do artigo acima transcrito,  o próprio
Banco Central do Brasil passou a reconhecer o que a jurisprudência nacional
já vinha declarando, ou seja,  a  ilegalidade da  cobrança de quaisquer tarifas,
comissões, valores relacionados a ressarcimento de serviços de terceiros ou
qualquer  outra  forma  de  remuneração  pelo  fornecimento  de  produtos  ou
serviços,  sobressaindo  de  modo  inequívoco  a  ilegalidade  da  cobrança
realizada a título de serviço de terceiro. 

Nessa esteira, trago à baila julgado desta Corte de Justiça: 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  ABERTURA  DE
CRÉDITO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE
JUROS  SUPERIORES  A  12%  AO  ANO.
POSSIBILIDADE.  COBRANÇA  DE  TAXA  DE
ABERTURA  DE  CRÉDITO  (TAC),.
IMPOSSIBILIDADE.  CLÁUSULAS  ABUSIVAS.
DESNECESSÁRIA  REFORMA  DA  SENTENÇA.
COMISSÃO DE PERMA- NÊNCIA. PEDIDO NOVO
EM  SEDE  DE  RECURSO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO. 
Constatada a abusividade do contrato e incidente o
Código  de  Defesa  do  Consumidor  afastam-se  as
cláusulas  que  ferem o  equilíbrio  da  avença.  São
abusivas  a  Taxa  de  Abertura  de  Crédito  (TAC),
Tarifa de Emissão de  Carnê (TEC) e  Serviços  de
Terceiros  (Taxa  de  Retorno),  por  transferirem
custos  administrativos  inerentes  ao  financiamento
para  a  parte  hipossuficiente,  constituindo  ambas
meios indevidos de captação de lucros pelos Bancos.
Quanto a comissão de permanência, não há como
ser  analisado,  tendo  em  vista  que  como  bem
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ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
este  não foi  objeto do pedido exordial,  razão pela
qual não foi  analisado pelo magistrado singular”.
(TJPB;  AC  200.2010.020898-8/001;Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 20/11/2012; Pág.
8). (grifo nosso).

Portanto,  quanto  à  declaração  de  nulidade  por  manifesta
abusividade dos valores cobrados a título de serviço de terceiros, não merece
reparos o  decisum  objurgado, afigurando-se manifestamente improcedentes,
neste  ponto,  os  argumentos  recursais,  havendo,  consequentemente,  a
obrigação da devolução da quantia indevidamente cobrada, na forma simples,
pois  que  não  demonstrada  a  má-fé  do  credor,  como  bem  destacado  pelo
magistrado de primeiro grau.

Por  tudo  o  que  foi exposto,  conheço  do  recurso,  NEGO
PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o Exmo. Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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