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PRELIMINARES.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.
REJEIÇÃO.

– Os pleitos requeridos na exordial decorrem
dos fundamentos nela expostos, não incidindo em
qualquer das hipóteses elencadas pelo parágrafo
único do artigo 295 do Código de Processo Civil.

– A revisão de contrato é perfeitamente possível
na atual legislação, do que resta descabida a tese
de impossibilidade jurídica do pedido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.
TARIFAS  DE  CADASTRO,  DE  SERVIÇOS  DE
TERCEIROS  E  GRAVAME  ELETRÔNICO
CONSIDERADAS  ABUSIVAS.  DEVOLUÇÃO  NA
FORMA  SIMPLES.  PEDIDO JULGADO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUNTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

 Há  abusividade  na  cobrança  da  Tarifa  de
Serviço de Terceiro pela ausência de transparência.
Contrato informa apenas o valor total cobrado sem,
contudo,  especificar  quais  as  despesas  que
englobam tal valor. Afronta a legislação pertinente e
as regras do CDC.

 Tarifa de Cadastro somente poderá incidir no
início  do  relacionamento  entre  o  consumidor  e  a
instituição  financeira,  desde  que  contratado
expressamente, ressalvada a análise da abusividade
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no caso concreto, conforme precedente do Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Diante da
abusividade da tarifa, manutenção da Sentença no
ponto.

 É indevida a cobrança da Tarifa de Inserção
de Gravame, uma vez que é uma transferência de
custo  administrativo  ao  consumidor  e  não
demonstrada a autorização do Banco Central.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR  as  preliminares e,  no  mérito,
DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl..265.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Santander Leasing

S.A Arrendamento Mercantil, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz de

Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande (fls.131/135), que

julgou parcialmente  procedente o pedido formulado na Ação de Revisão de

Contrato proposta por Hamilton Monteiro de Souza.

Nas razões da Apelação, o  Promovido  suscitou

preliminarmente a inépcia da inicial e a impossibilidade jurídica do pedido. No

mérito,  reiterou a legalidade da cobrança da taxa de juros remuneratórios e

moratórios conforme pactuado, da Tac, da Tarifa de Inserção de Gravame e de

Serviços de Terceiros.

Contrarrazões apresentadas às fls.239/243.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso Apelatório (fls. 249/259). 

É o relatório. 

VOTO

PRELIMINARES
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Da impossibilidade jurídica do pedido

De uma simples análise, percebe-se que a hipótese levantada

pela parte autora é perfeitamente possível na atual legislação, do que resta

descabida a tese de impossibilidade jurídica do pedido.

É importante não confundir a impossibilidade material do

pedido com a impossibilidade jurídica do pedido. A primeira, significa que o

Autor não tem o direito subjetivo reclamado, o que levará o magistrado a

enfrentar o mérito da demanda, enquanto que a segunda, que faz parte das

condições da ação, implica em extinção do processo sem resolução do mérito,

e consiste na afirmação de que nem mesmo abstratamente existe o direito que

se visa tutelar, porque este não se encontra previsto no ordenamento jurídico.

A possibilidade jurídica do pedido consiste, portanto, na

formulação de uma pretensão que, em tese, esteja prevista na ordem jurídica

como possível, ou que abstratamente o ordenamento pátrio não a tenha

vedado, o que não é o caso dos autos (Revisão Contratual). 

Por tais motivos, REJEITO a preliminar.

Inépcia da inicial 

 

Do mesmo modo, não merece cabimento a preliminar ora

suscitada pelo promovido, uma vez que não se tem por inepta a inicial que

observa os requisitos do art. 282 do Código de Processo Civil, além de traduzir,

de forma articulada e inteligível, os fundamentos e a pretensão do Promovente.

Desta forma, também não merece cabimento a presente

preliminar.

MÉRITO 

Inicialmente, tendo a Sentença não considerada abusiva a taxa

de juros remuneratórios e moratórios, entendo que a instituição financeira se
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apresenta, neste ponto, carecedora de interesse recursal, impondo-se o não

conhecimento do recurso quanto às matérias.

Serviços de Terceiro

Com relação a este encargo, a Resolução nº 3.518/64 do CMN

autorizou  a  possibilidade das  Instituições  Financeiras  efetuarem  a  sua

cobrança, conforme art.1º,III, que segue:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços
por  parte  das  instituições  financeiras  e  demais
instituições autorizadas a funcionar  pelo Banco Central
do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a
instituição  e  o  cliente  ou  ter  sido  o  respectivo  serviço
previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo
usuário”.
(...);
III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de
despesas decorrentes de prestação de serviços por
terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que
devidamente explicitado no contrato de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil. 

Como visto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de

despesas  decorrentes  de  prestações  de  serviços  de  terceiros,  quando

devidamente explicitado no contrato.

Entretanto,  no  caso  concreto,  não  foi  observada  a  ressalva

constante na Resolução acima, tendo em vista  que a Instituição Financeira

apenas fez constar, no contrato, o valor total de R$804,00 (oitocentos e quatro

reais)  cobrado  desta  tarifa,  sem,  contudo,  precisar,  expressamente,  quais

seriam os serviços abrangidos.

Assim, verifica-se além da ilegalidade, a abusividade, visto que

o valor acima cobrado ultrapassa 5% do montante principal financiado de R$

8.291,82 (oito mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos),

motivo pelo qual, deve ser mantida a Sentença.

Tarifa de Cadastro
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Da análise do contrato, verifica-se que não houve a cobrança

da Tarifa  de Abertura de Crédito,  e sim da Tarifa  de Cadastro,  no valor  de

R$450,00 – quatrocentos e cinquenta reais.

Assim, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no

julgamento do REsp 1.251.331/RS (recurso repetitivo), possível a cobrança de

Tarifa  de  Cadastro,  mas  somente  no  início  do  relacionamento  entre  o

consumidor e a instituição financeira.

Nesta esteira,  convém salientar que embora permitida a sua

cobrança,  desde  que  pactuada  de  forma clara  e  objetiva,  o  fato  é  que  se

mostra cabível a análise, caso a caso, de eventual excessiva onerosidade em

sua contratação.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA CONVENÇÃO
ENTRE  AS  PARTES.  VARIAÇÃO  ENTRE  AS  TAXAS
MENSAL E ANUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA TAXA
MÉDIA  DE  MERCADO.  ADEQUAÇÃO  TARIFA  DE
CADASTRO ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.
A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos
celebrados após a edição da MP nº 1.963-17, de 30 de
março de 2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde
que expressamente pactuada. No caso dos autos, diante
da existência da variação entre as taxas mensal e anual,
resta verificada a pactuação. A utilização do denominado
Sistema Francês de Amortização é admitida, desde que
previamente contratada. Os juros remuneratórios devem
observar  a  taxa  média  de  mercado  fixada  pelo  Bacen
para o período da contratação,  conforme entendimento
sedimentado  pelo  STJ.  No  caso,  os  juros  contratados
encontram-se acima da taxa média de mercado, devendo
ser  reformada  a  sentença  para  adequá-lo.  Tarifa  de
Cadastro  somente  poderá  incidir  no  início  do
relacionamento  entre  o  consumidor  e  a  instituição
financeira,  desde  que  contratado  expressamente,
ressalvado  a  análise  da  abusividade  no  caso
concreto, conforme precedente do Superior Tribunal
de Justiça em recurso repetitivo. Inexistindo prova da
má-fé do Promovido é devida a devolução dos valores
consi (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029506620158150000,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
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LEANDRO DOS SANTOS , j. em 28-01-2016) 

In casu, tenho que inexiste a ilegalidade da tarifa em questão,

mas ocorre a sua abusividade, na medida em que o valor cobrado de R$450,00

ultrapassa  5%  do  montante  principal  financiado  de  R$  8.291,82  (oito  mil,

duzentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos), motivo pelo qual

deve ser mantida a Sentença no ponto.

INSERÇÃO DE GRAVAME 

Após  a  Resolução  do  Conselho  Monetário  Nacional  nº

3.518/2007, em vigor a partir de 30.04.2008, a cobrança dos serviços bancários

para as pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em

norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, o que

não está incluído pelo Banco Central não pode ser cobrado.

O  que  se  tem  verificado  é  que  as  instituições  financeiras

transferem,  indevidamente,  o  custo  administrativo  das  contratações  ao

consumidor contratante, violando, assim, o art.51, IV, do Codecon.

Portanto,  não demonstrada a autorização do Banco Central,

descabe a cobrança da Tarifa de Inserção de Gravame.

Destarte,  pelos motivos acima delineados,  DESPROVEJO O

APELO, mantendo  a  Sentença  recorrida,  inclusive  no  que  se  refere  a

sucumbência.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador

          6



Apelação Cível nº 0009499-98.2011.815.0011

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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