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APELAÇÕES.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
RESSARCIMENTO  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
PROCEDÊNCIA  EM  PARTE  DO  PEDIDO.
SUBLEVAÇÃO  DAS  PARTES.  PRELIMINARES.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.
REJEIÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  VEDAÇÃO  NO
ORDENAMENTO  JURÍDICO  ACERCA  DA
POSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE.  CÓPIA  DO
SUBSTABELECIMENTO.  DESNECESSIDADE  DO
DOCUMENTO  ORIGINAL.   ART.  365,  DO
ESTATUTO PROCESSUAL.  NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
AQUISIÇÃO  DE  AUTOMÓVEL.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297, DO
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SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.  LEGALIDADE
NA COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE
BEM.  PRETENSÃO  NÃO  INTEGRANTE  DA
INICIAL.  FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
TARIFA  DE  CADASTRO.  LEGALIDADE.
PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. COBRANÇA DE SEGURO. CABIMENTO.
ANUÊNCIA  DO  CONTRATADO.  PACTUAÇÃO
EXPRESSA.TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
MERO  SERVIÇO  DE  TERCEIRO.  ABUSIVIDADE.
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO ADEQUADA NOS TERMOS DO ART. 21,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO  A
AMBOS OS RECURSOS.

-  É  notória  a  possibilidade  jurídica  de  revisão  de
contrato  de  financiamento,  regido  pelas  normas
constantes  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
como é a hipótese dos autos, não havendo qualquer
vedação no ordenamento jurídico a este respeito.

-  Não resta  dúvida sobre a aplicação aos contratos
bancários das  disposições  do Código de Defesa do
Consumidor,  tema,  inclusive,  já  sumulado  pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nº
297.

- Para que haja o interesse recursal, é necessário que a
decisão impugnada seja suscetível de causar gravame
à parte insurgente, sendo o recurso interposto meio
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idôneo  para  propiciar  melhoria  à  sua  situação
jurídica.

-  Em  decisão  no  Recurso  Especial  n°  1251331,
publicada  em  24/10/2013,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça  considerou  legal  a  cobrança  da  Tarifa  de
Cadastro, desde  que,  exigida  no  início  do
relacionamento com o consumidor.

- O ajuste referente à cobrança de seguro é opcional
para  o  contratante,  razão  pela  qual  havendo
anuência à cobertura securitária,  resta legítima sua
exigência.

- O valor referente à Tarifa de Registro de Contrato,
deve  ser  suportado  pela  instituição  financeira,  por
ser  inerente  ao  próprio  serviço  prestado,  sendo
inadmissível, portanto, o seu repasse ao consumidor.

- “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido
serão  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e
compensados entre si  os honorários e as despesas”
(art. 21, do Código de Processo Civil).

-  De  acordo  com  a  Súmula  nº  306,  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  os  honorários  advocatícios
devem  ser   compensados   quando   houver
sucumbência  recíproca,  assegurado  o  direito
autônomo  do  advogado  à  execução  do  saldo  sem
excluir a legitimidade da própria parte.

- Nos termos do art. 557, caput, do Código de Proces-
so Civil, o Relator negará seguimento a recurso mani-
festamente inadmissível, prejudicado ou em confron-
to com súmula ou com jurisprudência dominante do
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respectivo  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,
ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Marcone  Estevão  Ferreira propôs  a  presente Ação
Declaratória c/c Ressarcimento e Repetição de Indébito, em face da BV Financeira
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a revisão do contrato de
financiamento, celebrado em 48 (dezoito) prestações mensais, no valor de R$ 235,27
(duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), sob a alegação da existência
de abusividade contratual, decorrente da  cobrança indevida de tarifas,  solicitando,
por conseguinte, a repetição de indébito na forma dobrada.

Devidamente citada, a  BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento ofertou contestação,  fls.  42/60,  no qual  refutou os
termos  da  exordial,  postulando,  por  fim,  pela  total  improcedência  dos
requerimentos.

O Magistrado  a quo, fls.  103/106, julgou procedente,
em parte, a pretensão preambular, consignando os seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo procedente,  em parte,  a
pretensão inicial e, consequência,  declaro abusiva a
cobrança  da  “Tarifa  de  Registro  de  Contrato”,  no
valor  de  R$  122,52  (cento  e  vinte  e  dois  reais  e
cinquenta e dois centavos), além de seus respectivos
reflexos financeiros incidentes sobre o financiamento,
conforme postulado pelo autor, e, em consequência,
condeno a  promovida a pagar ao promovente,  em
dobro, o valor da referida tarifa, que corresponde a
quantia  de R$ 245,04 (duzentos e  quarenta  e  cinco
reais  e  quatro  centavos),  com  seus  respectivos
reflexos  financeiros  incidentes  no  valor  do
financiamento, com juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a
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contar do(s) pagamento(s) indevido(s).
No caso  em apreço,  houve  sucumbência  recíproca.
Portanto,  os  honorários  advocatícios  ficam
compensados, na forma do art. 21, caput, do CPC c/c
a Súmula n. 306/STJ.
No  mais,  em face  da  sucumbência  recíproca,  cada
parte arcará com o pagamento de metade das custas
e  demais  despesas  processuais,  sendo  que  a
obrigação  do  autor,  beneficiário  da  gratuidade
processual (fl. 36), fica submetida à regra do art. 12
da  Lei  n.  1.060/50  (suspensão  condicional  do
pagamento).

Inconformado,  o  autor  interpôs  APELAÇÃO,  fls.
108/128, e, nas suas razões, postula a reforma da sentença, no aspecto concernente à
cobrança da Tarifa de Cadastro  e do Seguro, tendo em vista a  ilegalidade de suas
cobranças, porquanto ausente no instrumento negocial discriminação dos respectivos
encargos e de seus valores. Em outro ponto, ressaltou a abusividade do valor exigido
a título de Tarifa de Cadastro, pois superior a taxa média de mercado, bem assim,
ressaltou  que  a  instituição  financeira  cobrou  por  um  serviço  securitário  não
solicitado.  Almejou,  outrossim, a devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados e dos juros proporcionais incidentes sobre as respectivas tarifas.  Ao final,
requereu  a condenação  exclusiva  do  promovido  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa.

Igualmente  inconformada,  a BV  Financeira  S/A  -
Crédito, Financiamento e Investimentos apresentou recurso apelatório, fls. 140/146,
aventando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, defendeu
a inexistência de vantagem abusiva ou excessiva,  e, portanto, a impossibilidade de
restituição  de  quaisquer  valores.  Alega,  igualmente,  a  legalidade  da  cobrança  da
Tarifa de Avaliação de Bem e de Registro de Contrato. Por fim, pugna pela reforma
da sentença, com a condenação do promovente nas custas e honorários advocatícios,
estes na base de 20% (vinte por cento).
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Intimado,  o promovente  apresentou  as  suas
contrarrazões,  fls.  150/162,  ventilando,  preliminarmente,  irregularidade  na
representação  processual, porquanto  a  instituição promovida  não colacionou aos
autos,  o termo original de substabelecimento,  limitando-se a apresentar sua xerox.
No  mérito,  rechaçou  os  argumentos  lançados  pelo  banco,  pugnando  pelo
desprovimento do inconformismo.

Inobstante intimada, a BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimentos deixou de apresentar contrarrazões,  consoante os
termos insertos na certidão de fl. 178.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  171/173,  opinou pelo  provimento  do
recurso interposto pelo demandante, e desprovimento da insurgência de autoria da
instituição financeira.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

 A priori,  atenho-me  à prefacial  de impossibilidade
jurídica do pedido, suscitada pela promovida, ressaltando, desde logo, que é notória
a  possibilidade  de  revisão  de  contrato  de  financiamento,  regido  pelas  normas
constantes no Código de Defesa do Consumidor, como é a hipótese dos autos, não
havendo qualquer vedação no ordenamento jurídico a este respeito.

Sobre o tema, cito precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO  DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.  ALEGAÇÃO  DE  ABUSIVIDADE
DAS  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.
PRELIMINARES.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA
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DO PEDIDO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PRINCÍPIO  PACTA SUNT  SERVANDA.
RELATIVIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE NORMAS DE
ORDEM  PÚBLICA.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
INAPLICABILIDADE  DA  LEI  DE  USURA  ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.  CAPITALIZAÇÃO
DE  JUROS.  PACTUAÇÃO.  LEGALIDADE.  TAXA
REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA.
DEVOLUÇÃO.  TARIFA  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO.  VALOR  ABUSIVO.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  EM  DOBRO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
PROVIMENTO PARCIAL.  Inexiste óbice no direito
material  positivo  quanto  ao  pleito  de  revisão
contratual,  não  havendo  que  se  falar  em
impossibilidade jurídica do pedido. Não é inepta a
petição inicial que contém pedido lógico decorrente
da narrativa do fato a ser discutido no processo. É
possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais
cláusulas  abusivas  do  contrato  bancário,  diante  da
incidência  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
relativizando o princípio do pacta sunt servanda cf.
AgRg  no  Resp  732.179,  Quarta  Turma,  Rel.  Min.
Jorge  Scartezzini,  DJ  15.05.06.  AgRg  no  REsp
849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  22/05/2007,  DJ
04/06/2007,  p.  368  Segundo  o  STJ,  nos  contratos
bancários  firmados  após  a  edição  da  Medida
Provisória n° 1.963-17/2000 31.3.2000, é permitida a
cobrança  de  juros  capitalizados  em  periodicidade
mensal  desde  que  expressamente  pactuada,  o  que
ocorre  quando  a  taxa  anual  de  juros  ultrapassa  o
duodécuplo da taxa mensal. A cobrança da tarifa de
abertura.1  crédito  TAC,  quando  previamente
pactuada, é ilegal quando exigida em valor ab si o.
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Verificada a cobrança indev d de terminados valores
ao  consumidor,  a  devolução  em  dobro  é  medida
impositiva. (TJPB – Processo 00120100204542002, Rel.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara
Cível, Data do Julgamento 26/03/2013) - negritei.

Logo,  rejeito,  de  plano,  a  preliminar  aventada  de
impossibilidade jurídica do pedido.

Prosseguindo,  cumpre  apreciar  a  preliminar  de
ausência de capacidade postulatória da subscrevente da apelação,  ventilada pelo
promovente, em suas contrarrazões, ao fundamento de que a instituição financeira
deixou de colacionar aos autos, o termo original de substabelecimento, documento
indispensável para a prática do ato. 

Contudo,  em  contramão  ao  alegado  pelo
demandante,  é  permitida a  utilização  de  cópia  da  procuração  e  do  próprio
substabelecimento,  porquanto se  presumem  verdadeiros  os  documentos
colacionados  aos autos  pelas  partes,  cabendo  a  elas  arguir  eventual falsidade,
consoante o disposto no art. 365 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cito os seguintes arestos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. REGULARIZAÇÃO
DA  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE.PROCURAÇÃO  E
SUBSTABELECIMENTO  POR  CÓPIA XEROX. É
admissível  a  utilização  de  cópia xerox  do
instrumento  de procuração,  bem  como  do
substabelecimento, pois, nos precisos termos do art.

365 do CPC,  tais documentos não podem ser tidos
como imprestáveis. Agravo de instrumento provido.
(TJRS;  AI  501245-28.2013.8.21.7000;  Espumoso;
Décima Terceira  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Lúcia  de
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Castro Boller;  Julg.  16/04/2014;  DJERS 22/04/2014)  -
negritei.

E

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM
GARANTIA.  INDEFERIMNETO  DA  INICIAL.
DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS.  EMENDA
INICIAL. ART. 12, VI, CPC. ATOS CONSTITUTIVOS.
SOCIEDADE.  PROCURAÇÃO.  FÉ PÚBLICA.  ART.
39  CPC.  INAPLICAÇÃO.  ERROR  IN
PROCEDENDO.  PROVIMENTO.  INCABIMENTO.
APELAÇÃO  PROVIDA.  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. I.  Segundo  o  art.  12,  VI,  do

Código  de  Processo  Civil,  a  pessoa  jurídica  será
representada em juízo por seus diretores na ausência
de designação no estatuto da empresa. II. Assim, em
se tratando de mandato outorgado e assinado pelos
diretores  da  exeqüente,  revela-se  desnecessária  a
juntada dos atos constitutivos da sociedade, já que
referida  procuração  é  munida  de  fé  pública.  III. É
admissível  a  utilização  de  cópia  xerox  do
instrumento  de  procuração  ou  substabelecimento,
pois,  nos  precisos  termos  do    art.  365  do  CPC  ,  tais  
documentos não podem ser tidos como imprestáveis.
IV-  Apelação  provida.  Sentença  desconstituída.
(TJMA;  Rec  0018458-29.2011.8.10.0001;  Ac.
129732/2013;  Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª
Nelma  Sarney  Costa;  Julg.  21/05/2013;  DJEMA
03/06/2013) - sublinhei.

Por tais razões, não acolho a respectiva alegação.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
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da controvérsia, ressaltando, desde logo, que, em razão dos méritos das insurgências
recursais  se  entrelaçarem,  proceder-se-á  ao  exame  em  conjunto  dos  mesmos,
adentrando-se, assim, nos temas relativos à cobrança da Tarifa de Cadastro, Tarifa de
Registro de Contrato e Seguro.

Por oportuno,  ressalto carecer interesse recursal ao
Banco no aspecto referente  a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de
Bem, pois não foi objeto da presente pretensão.

Dessa  forma,  “também  para  recorrer  se  exige  a
condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o
recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença” (In.  Curso de
Direito Processual Civil,  Humberto Theodoro Júnior.  v.  1.  51 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 573). 

Sendo assim, ante a falta de interesse em recorrer, o
apelo da demandada não merece ser conhecido no que se refere à temática relativa à
legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem.

Adentrando  no  mérito,  não  resta  qualquer  dúvida
acerca da aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme
consta no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.

Prosseguindo,  debruço-me  sobre  a  insurgência  do
promovente no que se refere a cobrança da Tarifa de Cadastro.

No tocante à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal
de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial n° 1251331, realizado segundo o
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rito  dos  recursos  repetitivos,  reputou  legítima  sua  cobrança,  consignando  os
seguintes termos:

(…)  Permanece  válida  a  Tarifa  de  Cadastro
expressamente  tipificada  em  ato  normativo
padronizador  da  autoridade  monetária,  a  qual
somente  pode  ser  cobrada  no  início  do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.  (…).  (STJ  -  REsp:  1251331  RS
2011/0096435-4, Rel. Min.ª Maria Isabel Gallotti, Data
de Julgamento 28/08/2013,  Segunda Seção,  Data  de
Publicação DJe 24/10/2013) - negritei.

Do aresto acima, conclui-se legítima a exigência da
Tarifa de Cadastro pelas  instituições  financeiras,  desde que,  cobrada no início do
relacionamento  com  o  consumidor,  situação  verificada  na  hipótese  vertente,
consoante se insere do contrato de fl. 61, em especial, no tópico 5.4, correspondente a
“Pagamentos  Autorizados“,  onde  se  prevê  a  cobrança  da  multicitada  tarifa,  no
importe de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais).

Sendo  assim,  baseando-se  na  decisão  da  Corte
Superior, opção não há, senão declarar legal a cobrança da Tarifa de Cadastro.

No que  pertine  a  cobrança  do  seguro,  vislumbro
através de uma análise do instrumento contratual, que foi cobrado Seguro de Bem e
Seguro de Proteção Financeira,  de modo que,  neste  caso,  entendo ser  opcional  o
ajuste para o contratante, razão pela qual havendo anuência à cobertura securitária,
com a pactuação expressa, consoante se denota da fl. 62, itens 18 e 19, resta legítima
sua exigência.

Nesse  sentido,  é  a  orientação  adotada  pela  Quarta
Câmara deste Sodalício:

APELAÇÃO. REVISIONAL.  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
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TAXA  ANUAL  DE  JUROS  SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL. ADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  SUA  IMPOSIÇÃO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES
DESTE  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. IOF.
FINANCIAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE
CONTRATAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
SUCUMBÊNCIA AUTORAL.  CONDENAÇÃO  EM
CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 12, DA LEI Nº 1.060/50.
PROVIMENTO. 1. Admite-se a capitalização mensal
de juros nos contratos firmados após 31/3/2000, data
da  publicação  da  medida  provisória  nº  1.963-17,
desde que pactuada de forma clara e expressa, assim
considerada quando prevista a taxa de juros anual
em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do
que  a  mensal  (stj,  AGRG no  aresp  231.941/rs,  Rel.
Ministro  ricardo  villas  bôas  cueva,  terceira  turma,
julgado  em  08/10/2013,  dje  14/10/2013).  2.  A
contratação do seguro de proteção financeira não é
obrigatória,  sendo mera  opção  posta  à  disposição
do contratante a  fim de garantir  o pagamento da
dívida na ocorrência de um dos sinistros apontados
no contrato. Precedentes deste tribunal de justiça. 3.
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento
do  IOF  por  meio  de  financiamento  acessório  ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de
justiça.(TJPB;  APL 0001841-60.2012.815.0731;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 06/10/2014; Pág.
17) – negritei.

Logo,  a  cobrança  do  seguro  previsto  no  ajuste
negocial é legal, em face de expressa previsão no contrato, motivo pelo qual não há
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que se falar em restituição da importância referente ao aludido seguro.

No  que  diz  respeito  a  Tarifa  de  Registro  de
Contrato,  é  do  conhecimento  geral  que sua  cobrança  não  deve ser  repassada  ao
consumidor,  uma vez que é  inerente ao  próprio  serviço  prestado pela instituição
financeira,  devendo, portanto, por ela ser suportada.  Logo, tal  ônus não deve ser
transferido  ao  contratante,  o  qual  já  suporta  os  encargos  legais  decorrentes  da
simples celebração do contrato. Nesse sentido, vejamos o que preconiza o art. 51, do
Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras,  as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(...)
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
(...)
IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,
abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com
a boa-fé ou a eqüidade;
(...)
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de
cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe
seja conferido contra o fornecedor;

Nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  esta  Corte  de
Justiça, tem emanado os seguintes precedentes:

(…)  O  valor  cobrado  indevidamente  a  título  de
tarifas  administrativas  deverá  ser  devolvido
acrescido  dos  juros  remuneratórios  contratados,
tendo em vista  que seu valor  encontra-se  diluído
nas prestações do financiamento que serão arcadas
pelo  consumidor  na  sua  integralidade. (TJPB  –
Processo  00120100214483003,  Rel.  Des.  Romero
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Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível, Data
do Julgamento 26/02/2013) - negritei.

                                     
E,

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  -  CUSTOS  ADMINISTRATIVOS  DA
CONTRATAÇÃO  -  TARIFAS  DE  ABERTURA  DE
CREDITO,  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E
REGISTRO DE CONTRATO - REPASSE DESSES
ÔNUS  AO  CONSUMIDOR  -  ABUSIVIDADE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA -  INAPLICABILIDADE  DO  ARTIGO
21,  CAPUT,  DO  CPC  -  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  À  luz  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor e do princípio da boa-fé objetiva que
norteia  as  relações  de  contrato,  não  vislumbro
nenhum motivo que justifique a cobrança de tais
serviços. (...)  (TJPB  –  Processo  20020100414313001,
Rel. Des. José Aurélio da Cruz, 3ª Câmara Cível, Data
do Julgamento 19/03/2013) - destaquei.

Nessa seara,  entendo pela manutenção da sentença
também quanto a este aspecto.

Por  outro  quadrante,  no  que tange aos honorários
advocatícios,   este Órgão julgador entende que a decisão, ora vergastada, não deve
ser reformada,  frente a ocorrência de sucumbência recíproca, pois ambas as partes
foram vencedoras e vencidas, portanto, recíproca e proporcionalmente distribuídos
entre eles os honorários e as despesas, com fulcro no art. 21,  caput, do Código de
Processo Civil, e Súmula nº 306,  do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, ressalta-se que o art. 557, caput,  do Código
de Processo Civil, permite ao relator negar seguimento a recurso, através de decisão
monocrática, quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência
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dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior, em plena consonância com o princípio constitucional da razoável duração
do processo, à luz do art. 5º, LXXIII, da Constituição da República.

Ante  o  exposto,  REJEITO  AS  PRELIMINARES  E
NEGO SEGUIMENTO ÀS APELAÇÕES.

P. I.

João Pessoa, 16 de abril de 2015. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador
                                    Relator
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