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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  ART.  285-A  DO  CPC.
IRRESIGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS
CONSUMERISTAS.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  PREVISÃO  CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA  DE  ONEROSIDADE
EXCESSIVA.  VALORES  QUE  EXPRIMEM  A
MÉDIA  COBRADA  EM  MERCADO  PARA
CONTRATOS  DA  MESMA  ESPÉCIE.
COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E
PAGAMENTOS  DE  SERVIÇOS.
ILEGALIDADE. REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
DEVIDA DE FORMA SIMPLES. PROVIMENTO
PARCIAL.

-  Uma  vez  atendidos  todos  os  requisitos  previstos
pelo legislador  pátrio  para  o julgamento  liminar  de
improcedência – revelando a presente matéria questão
controvertida  unicamente  de  direito,  bem  como
existindo  no  juízo  a  quo outras  sentenças  de  total
desacolhimento  de pedidos  idênticos  aos  autorais,
além de se ter  reproduzido o teor  da anteriormente
proferida –, não há vícios de nulidade procedimental
que  justifiquem  o  retorno  dos  autos  para  regular
processamento e julgamento do feito.
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-  Em  caso  de  prolação  de  sentença  de  total
improcedência com base no art. 285-A do Código de
Processo  Civil,  não  se  averiguando  error  in
procedendo, haverá a análise meritória quanto ao não
acolhimento do pedido da demanda, podendo resultar
em  eventual  provimento  do  apelo  do  autor  e
julgamento  favorável  e  imediato  do  objeto  da  lide
pelo órgão ad quem, desde que não haja necessidade
de dilação probatória.

- “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para  permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual
contratada”  (STJ,  REsp  973827/RS,  julgado  em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

-  A  remuneração  das  entidades  bancárias,  em
contratos de financiamento de veículos automotores,
advém  do  pagamento  dos  juros  remuneratórios,  de
modo que é abusiva a cobrança da taxa de serviços de
terceiros  e  de  pagamentos  de serviços, constituindo
vantagem exagerada, consoante o art.  51, inciso IV,
do Código Consumerista.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em sessão  ordinária,  dar provimento  parcial  ao  recurso,  nos  termos  do
voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação interposta  por  Sérgio  Silveira  Garcia
contra sentença (fls. 32/36) que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade
de  Cláusulas  Contratuais  c/c  Repetição  de  Indébito”  ajuizada  em  face  da
Banco  Bradesco  Financiamento  S/A,  julgou  improcedentes  os  pedidos
contidos na inicial,  com fundamento no art.  285-A do Código de Processo
Civil.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/08),  o  demandante  relata  que
firmou contrato de arrendamento mercantil cujo objeto consistia na aquisição
de um veículo  junto à instituição  financeira.  Aduz  a  abusividade do  pacto
quanto  à  capitalização  de  juros  remuneratórios,  bem  como  em  relação  à
cobrança das taxas de serviços de terceiros, no valor de R$ 2.182,24 (dois mil,
cento e  oitenta  e  dois reais  e  vinte  e  quatro centavos)  e  de pagamento de
serviços,  na  quantia  de  R$ 560,00 (quinhentos  e  sessenta  reais).  Ao final,
pleiteia  a  declaração  de  nulidade  das  cláusulas  contratuais  indicadas,
condenando-se  a  instituição  recorrida  à  devolução  em  dobro  dos  valores
indevidamente cobrados.
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Após  sentença  de  improcedência  prima  facie  (fls.  32/36),  o
promovente interpôs Recurso Apelatório (fls. 37/46), em cujas razões repete os
argumentos  da  exordial,  afirmando a  abusividade  das  cláusulas  da  taxa  de
serviços terceiros e do pagamento de serviço, bem como da capitalização de
juros remuneratórios. Discorre acerca da relativização do pacta sunt servanda
nas relações consumeristas,  concluindo pela cobrança indevida de valores e
pugnando pela declaração da nulidade das cláusulas indicadas, condenando-se
à devolução em dobro das quantias indevidamente exigidas.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  50/72),  alegando  a
legitimidade da cobrança com serviços de terceiro, bem como pela avaliação
do bem, registro e tributos, ante a previsão contratual. Ressalta a legalidade da
tarifa de cadastro e emissão de carnê, sustentando a ausência de provas quanto
á repetição de indébito, afirmando inexistir montante a ser restituído.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 77/80), manifestando-se pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  o  preenchimento  dos
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do apelo.

- Do Julgamento Liminar de Improcedência

Como relatado,  insurge-se  a apelante  contra  a  sentença  que
julgou improcedente a demanda, proferindo julgamento com base no art. 285-
A do  Código  de  Processo  Civil,  indicando,  para  tanto,  outras  demandas
anteriormente sentenciadas pela improcedência de pedidos idênticos, além de
reproduzir  o  inteiro  teor  de  uma  das  decisões  meritórias  de  total
desacolhimento dos mesmos pleitos autorais.

Dessa forma, uma vez atendidos todos os requisitos previstos
pelo legislador pátrio para o julgamento liminar de improcedência – revelando
a presente  matéria  questão  controvertida  unicamente de direito,  bem como
existindo no juízo a quo outras sentenças de total desacolhimento dos mesmos
pedidos autorais, além de se ter reproduzido o teor da anteriormente proferida
–, não há vícios de nulidade procedimental que justifiquem o retorno dos autos
para regular processamento e julgamento do feito.

Dentro  desse  contexto,  há  de  se  registrar  que  a  norma
excepcional  criada,  conforme  lição  doutrinária  e  jurisprudencial  corrente,
desde que observados os requisitos objetivos acima indicados, propicia uma
celeridade  processual,  postergando-se,  naturalmente,  o  contraditório  para  a
fase recursal, havendo o réu que impugnar as razões apelatórias da mesma
forma  como  deveria  proceder  mediante  a  apresentação  de  eventual
contestação.
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Isso  porque,  em  caso  de  prolação  de  sentença  de  total
improcedência,  não  se  averiguando  error  in  procedendo  por  parte  do
magistrado  de  primeiro  grau,  haverá  a  análise  meritória  quanto  à
improcedência  do  pedido  da  demanda,  podendo  resultar  em  eventual
provimento do apelo do autor e julgamento favorável e imediato do objeto da
lide  pelo  órgão  ad  quem,  desde  que  não  haja  necessidade  de  dilação
probatória.

Nesse  mesmo  sentido,  delineando  a  situação  procedimental
imposta pelo art. 285-A do Código de Processo Civil, confira-se o julgado:

“O presente caso, não resta dúvida, é de julgamento
liminar  de  mérito,  por  haver  uma  questão
puramente  de  direito  suportada  por  fatos
incontroversos. Isso porque, em suas manifestações,
as partes concordaram em quais são os termos do
contrato firmado, restando apenas sopesar as razões
de  direito  sobre  haver  ou  não  a  abusividade  de
cláusulas indicadas. Até mesmo porque, em resposta,
cabe ao apelado apresentar resistência quanto aos
fatos alegados pelo apelante em toda sua extensão
horizontal. Se há sua omissão e seu silêncio quanto
ao mérito, o direito determina que sejam dados por
aceitos os fatos alegados na inicial e, neste caso em
específico, também na apelação. Este é o alerta de
Theotônio  Negrão  ao  comentar  o  art.  285-A,
apontando como de boa técnica que a parte ré, em
casos  como  este,  seja  exauriente  em  suas
contrarrazões de apelação: 

'O réu deve elaborar sua resposta à apelação
com o mesmo cuidado de quem contesta uma
demanda, tendo em vista que, no julgamento
do apelo,  é  possível  a  reforma do julgado,
para  que  se  dê  pela  procedência  da
demanda'. 

'Aplicação do art. 285-A do CPC. Reforma da
decisão  em  segundo  grau  de  jurisdição.
Admissibilidade.  Procedimento  que  não
acarreta  nulidade,  quer  por  ofensa  ao
contraditório,  quer  por  supressão  de
instância.  Réu  que  foi  devidamente  citado
para  contra-arrazoar  o  recurso  e  matéria
devidamente  decidida  pelo  juiz  de  primeiro
grau.  (RP  157/339:  TJSP,  AP  680.311-5/8-
00).  No  mesmo  sentido:  JTJ  365/335  (AP
990.10.291162-4)'  -  jurisprudência  extraída
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do  livro  Código  de  Processo  Civil  e
Legislação  Processual  em  Vigor,  Theotônio
Negrão, 2012, 44ª Ed. Saraiva.

Note-se que a questão puramente de direito é o que
se  verifica  na  massiva  maioria  das  demandas
judiciais  envolvendo  contratos  bancários  e  as
demandas  revisionais  relativas  a  juros  e  encargos
contratuais.  Então, está preenchido o primeiro dos
requisitos para a incidência do art. 285-A do CPC -
ser matéria exclusivamente de direito”.
(TJ-DF  -  APC:  20130111673406  DF  0042624-
41.2013.8.07.0001,  Relator:  OTÁVIO  AUGUSTO,
Data  de  Julgamento:  12/03/2014,  3ª  Turma  Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2014 .
Pág.: 196). (grifo nosso).

Logo,  em se verificando desnecessária  a  realização de prova
pericial – uma vez que o contrato entabulado entre as partes se encontra nos
autos e, pela simples leitura de seus termos, é possível aferir a legalidade ou
não dos encargos questionados, não exigindo conhecimento técnico específico
que impeça o julgamento da lide –, há de se analisar cada uma das cláusulas
contratuais  impugnadas  pelo  demandante  e  averiguar  o  acerto  ou  não  do
julgamento meritório proferido pelo juiz singular.

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
Enunciado nº 297 da Súmula 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. 

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, a presente demanda gira em torno da pretensão
de revisão contratual quanto aos valores cobrados em decorrência da aplicação
de juros capitalizados, além daqueles denominados de “serviços de terceiros”
e de “pagamento de serviços”.

- Da Capitalização de Juros

Acerca da capitalização de juros, filio-me ao entendimento de
que  esta  é  permitida  com  periodicidade  inferior  a  um  ano,  nos  contratos
firmados  pelas  instituições  financeiras  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional, após o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob
o nº 2.170-36/01), a qual em seu art. 5º dispõe:  
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“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade inferior a um ano.

Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato
da  obrigação,  ou  de  seu  saldo  devedor,  será  feita
pelo  credor  por  meio  de  planilha  de  cálculo  que
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil
entendimento  e  compreensão,  o  valor  principal  da
dívida,  seus  encargos  e  despesas  contratuais,  a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela  correspondente  a  multas  e  demais
penalidades contratuais.” (grifo nosso)

É  de  se  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória, ao menos até que haja o
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.316-1.

Nesse  cenário,  é  aplicável  a  supramencionada norma,  a  qual
autoriza  a  capitalização  de  juros,  aos  contratos  posteriores  à  sua  vigência
firmados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, desde
que haja, entretanto, pactuação expressa.

No caso em tela,  verifica-se que o contrato de arrendamento
mercantil  foi  firmado  em  maio  de  2008 e,  conquanto  não  tenha  cláusula
expressa prevendo a capitalização de juros, patente está que foi devidamente
pactuada, pois a disparidade, entre  os valores explicitados como pagamentos
mensais  e anuais, é tamanha que demonstra claramente a existência de juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano.

Como  o próprio apelante  sustenta,  “fez-se  incidir  os  juros
remuneratórios de 0,69% ao mês com custo efetivo total (CET) de 27,73%
a.a.” (fls.  03).  Assim,  verifica-se  que  plenamente  de  seu  conhecimento  a
existência  de  ganho  pelo  capital  na  avença  firmada  junto  à  instituição
bancária,  não se vislumbrando igualmente discrepância  com o valor médio
observado  no  mercado,  consoante  informações  do  Banco  Central
(http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls  ).   

Nesse  sentido,  entendo  que  a  previsão  no  instrumento
contratual, livremente assinado pelas partes, da taxa de juros mensal e anual,
faz-se suficiente para compreensão do consumidor quanto à cobrança de juros
capitalizados  mensalmente,  levando  à  conclusão  de  que,  dessa  forma,
encontram-se pactuados.
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Concluo, então, pela licitude da capitalização de juros após a
edição  da  já  mencionada  Medida  Provisória,  desde  que  tenha  previsão
contratual, como no presente caso.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp. nº 973827/RS, realizado sob a ótica dos recursos repetitivos, firmou
orientação jurisprudencial no sentido de que "a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir  a  cobrança  da taxa  efetiva  anual  contratada". O acórdão  restou
assim ementado:

“CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA
E  APREENSÃO  CONVERTIDA  EM  DEPÓSITO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM
GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS
COMPOSTOS.  DECRETO  22.626/1933  MEDIDA
PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização  de  juros  vedada  pelo  Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-
36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos  serem,  periodicamente,  incorporados  ao
valor  principal.  Os  juros  não  pagos  são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos  juros.  2.  Por  outro  lado,  há  os  conceitos
abstratos,  de  matemática  financeira,  de  "taxa  de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados  na  formação  da  taxa  de  juros  contratada,
prévios  ao  início  do  cumprimento  do  contrato.  A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto,  o que não é proibido
pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de  juros  com periodicidade  inferior  a  um ano  em
contratos  celebrados  após  31.3.2000,  data  da
publicação da Medida Provisória n.  1.963-17/2000
(em  vigor  como  MP  2.170-36/2001),  desde  que
expressamente  pactuada."  -  "A capitalização  dos
juros  em  periodicidade  inferior  à  anual  deve  vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual  contratada".  4.
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Segundo o entendimento pacificado na 2ª  Seção, a
comissão  de  permanência  não  pode  ser  cumulada
com quaisquer  outros  encargos  remuneratórios  ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora  quando  caracterizado  o  estado  de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da  abusividade  das  cláusulas  contratuais
questionadas.  6.  Recurso  especial  conhecido  em
parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Rel.  p/
Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/08/2012,  DJe
24/09/2012)  (grifei)

Nessa  mesma  esteira,  trago  à  baila  julgado  deste  Egrégio
Tribunal:

“PROCESSO  CIVIL.  REVISÃO  DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.

Não é juridicamente impossível pedido de revisão ou
anulação  de  contrato  de  financiamento  se  o  seu
conteúdo  não  observa  os  princípios  do  Código  de
Defesa do Consumidor. Não é inepta a inicial que,
instruída com o documento indispensável à análise
da  causa,  descreve  suficientemente  o  fato  a  ser
discutido no processo e apresenta pedido coerente.
Mérito: ação revisional de contrato de arrendamento
mercantil. Anatocismo procedência parcial. Recurso.
Capitalização mensal de juros. Previsão contratual.
Autorização da Medida Provisória nº 1963-17/2000.
Provimento  do  apelo.  A  jurisprudência  do  STJ  é
pacífica  quanto  à  possibilidade  de  capitalização
mensal de juros na hipótese do contrato bancário ter
sido  celebrado  após  o  dia  31.03.2000,  data  da
entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e desde que
haja  expressa  previsão  contratual.”  (TJPB;  AC
200.2011.024090-6/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho; DJPB 15/07/2013; Pág. 9). (grifo nosso)

Há de se destacar que o contrato de leasing se traduz em uma
operação  financeira,  em  geral  de  médio  a  longo  prazo,  fundada  num
verdadeiro contrato de locação de bens móveis ou imóveis.  A definição legal
do arrendamento mercantil está contida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº
6.099/1974, que assim dispõe:
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“Art.  1º  O tratamento tributário das operações  de
arrendamento mercantil reger-se-á pelas disposições
desta Lei. 
Parágrafo  único  -  Considera-se  arrendamento
mercantil,  para  os  efeitos  desta  Lei,  o  negócio
jurídico  realizado  entre  pessoa  jurídica,  na
qualidade  de  arrendadora,  e  pessoa  física  ou
jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha
por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela
arrendadora,  segundo  especificações  da
arrendatária e para uso próprio desta. 

Dessa forma, o arrendamento mercantil é a cessão do uso de um
bem, por um determinado prazo, mediante contrato, pelo qual, via de regra, a
instituição  financeira  (arrendante)  adquire  um  bem  escolhido  pelo  cliente
(arrendatário) e, em seguida, o aluga a este último. Ao término do contrato, o
arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, por devolver o
bem arrendado à arrendadora ou dela adquirir o bem, pelo valor de mercado
ou por um valor residual garantido definido no contrato.

Assim, é nítida a finalidade social desta espécie contratual, qual
seja a obtenção de uma dada contraprestação pela efetiva disponibilização, por
parte da instituição financeira, da fruição de um bem de que necessita o cliente
que lhe procura. 

Dentre  desse contexto,  e  verificando-se  os  valores pactuados
entre  as  partes,  não  se  visualiza  qualquer  abusividade  idônea  à  revisão
contratual, revelando-se, neste ponto, correta a sentença recorrida.

-   Dos “Serviços de Terceiros”   e do “Pagamentos Serviços”  

Com  relação  às  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. 

Ao 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  e de “pagamentos de
serviços” constituem evidente  abusividade,  importando  em  vantagem
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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, igualmente não subsiste a assertiva de que o art. 1º,
inciso III,  da Resolução nº 3.518/07 do Banco Central  do Brasil  – Bacen,
reputaria como não sendo tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços de terceiros. 

Isso  porque,  além  da  evidente  abusividade, o  próprio
dispositivo  em referência  restou  devidamente  revogado  pela  Resolução  nº
3.954/11, também do Bacen, reconhecendo-se, então, a sua ilegalidade. 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
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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
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).  

Portanto,  quanto  à  declaração  de  nulidade  por  manifesta
abusividade  dos  valores  cobrados  a  título  de  serviço  de  terceiros  e  de
pagamentos de serviços, há de ser reformado o decisum objurgado, havendo,
consequentemente,  a  obrigação  da  devolução  da  quantia  indevidamente
cobrada, na forma simples, pois que não demonstrada a má-fé do credor.

-   Da   R  epetição de   I  ndébito:  

Em se tratando da repetição do indébito, uma vez verificada a
ilegalidade da incidência da comissão de permanência cumulada com juros de
mora,  não há maiores delongas a se fazer quanto à devolução dos valores
indevidamente  cobrados  sob  esse  título,  a  serem  apurados  em  posterior
liquidação da sentença.

Ademais,  como  é  cediço,  no  que  concerne  à  repetição  de
indébito,  há  dois  entendimentos  jurisprudenciais,  ambos esmiuçados  sob  a
ótica da má-fé: 1º) a devolução em dobro, se provada a intenção de prejudicar
o  hipossuficiente;  e  2º)  a  restituição  de  forma  simples,  quando  não
demonstrada a má-fé do credor. 

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em
seu parágrafo único:
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“Art. 42. (…)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso.
Acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável”. (grifo nosso). 

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

No  caso  concreto,  verifica-se o  fato  de  o  consumidor  ter
expressamente celebrado o contrato com os encargos ora questionados, não
podendo  se  beneficiar  com a  restituição  em dobro,  mas  apenas  de  forma
simples, pois teve pleno conhecimento da exigência dos encargos no ato da
celebração do negócio. 

Ressalto,  ainda,  que,  ao  meu  sentir,  um  dos  motivos  que
embasou a modificação jurisprudencial, para que a devolução ocorra de forma
simples,  foi  o  fato  de  grande  parte  dos  consumidores  brasileiros  estarem
adquirindo financiamentos, já imbuídos do propósito de ajuizarem demandas
revisionais  cientes  de  que  receberiam,  em  dobro,  parte  dos  valores
despendidos,  agindo,  pois,  dolosamente,  objetivando o enriquecimento  sem
causa.

Assim, sendo a devolução em dobro pertinente apenas no caso
de cobrança realizada com má-fé, há de se condenar a instituição financeira à
devolução  dos  valores  cobrados  indevidamente,  na  forma  simples,  quais
sejam: a) “Pagamentos Serviços a Terceiros”, no valor de R$ 2.182,24 (dois
mil cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e b) “Pagamentos
Serviços”, no montante de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). 

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à  Apelação do  autor,  para  o  fim  de  reformar  a  sentença,  declarando  a
abusividade  e  condenando  a  instituição  financeira  à  restituição,  na  forma
simples,  das  tarifas  cobradas  sob  os  títulos  de  “Pagamentos  Serviços  a
Terceiros” e “Pagamentos Serviços”, cuja soma perfaz o valor de R$ 2.742,24
(dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) a ser
corrigido monetariamente pelo INPC e com a incidência de juros de mora de
1% ao mês, contados desde a data do pagamento indevido.

Em  razão  da  modificação  do  julgado,  bem  como  em  se
considerando  a sucumbência recíproca na demanda, condeno autor e réu ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por
cento) sobre a condenação, na proporção de 1/3 (um terço) para o autor e 2/3
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(dois terços) para a instituição promovida,  observando-se,  quanto àquele,  a
situação prevista no art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição 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. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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