
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000508-35.2015.815.2003
RELATOR: Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE(S): Cláudio da Cruz Santos
ADVOGADO(S): Danielly Moreira Pires Ferreira
APELADO(S): Banco Fiat S/A
ADVOGADO(S): Antônio Braz da Silva

ACÓRDÃO

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE
REVISÃO  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE.
INSURREIÇÃO DO AUTOR.  LEGALIDADE DA
COBRANÇA DE  CAPILIZAÇÃO  E  TARIFA DE
CADASTRO (TC). ILEGALIDADE DAS TARIFAS
DE  AVALIAÇÃO  DE  BEM,  INSERÇÃO  DE
GRAVAME  ELETRÔNICO  E  SEGURO.
INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.
DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

1. A sentença recorrida reconheceu a legalidade
das  tarifas  de  capitalização  mensal  de  juros,
cadastro, avaliação de bem, seguro e inserção
de gravame eletrônico, e julgou improcedente a
ação de revisão de contrato de financiamento de
veículo movida pelo autor, ora apelante, contra o
recorrido.

2. Na hipótese realmente são legítimas a tarifa
de  cadastro  e  capitalização,  contudo,  assim
como  sustenta  o  recorrente,  são  ilegais  as
tarifas de avaliação de bem, seguro e inserção
de gravame eletrônico.

3. Assim sendo, o apelo deve ser parcialmente
provido  para  reformar  a  sentença,  julgar
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procedente, em parte, a ação, e condenar o réu
na devolução simples do indébito, eis que não
restou  comprovada  a  má-fé  na  cobrança  dos
valores.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste
Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade  de  votos,  em  dar  provimento
parcial ao apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de fl. 181.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por CLÁUDIO DA CRUZ
SANTOS em face da sentença (fls.131/134) que reconheceu a legalidade
da  cobrança  das  tarifas  capitalização  mensal  de  juros,  cadastro,
avaliação de bem, seguro e inserção de gravame eletrônico,  e julgou
improcedente  a  ação  de  revisão  de  contrato  de  financiamento  de
veículo movida pelo apelante contra o BANCO FIAT S/A, ora apelado.

Em síntese, o recorrente sustenta a ilegalidade das tarifas
impugnadas e pede o provimento do apelo para reformar a sentença e
julgar procedente a ação,  condenando o réu na repetição do indébito
(fls.137/144).

Contrarrazões de fls. 154/161, pelo desprovimento.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
parcial do recurso, para reconhecer apenas a ilegalidade das tarifas de
avaliação de bem, seguro e inserção de gravame eletrônico, devolver o
indébito de forma simples, e manter a sentença nos seus demais termos
(fls. 170/177).

É o relatório.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal
(intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o apelo e passo à sua análise.

Conforme narrado, o mérito recursal cinge-se em analisar
a legalidade da cobrança de  capitalização mensal  de  juros,  cadastro,
avaliação de bem, seguro e inserção de gravame eletrônico, tarifas que
foram reconhecidas como legítimas na sentença e que o autor aponta
como ilegais no recurso.

Com  efeito,  a  capitalização e  a  tarifa  de  cadastro são
legais no contrato de financiamento firmado entre as partes.

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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O STJ sumulou entendimento segundo o qual é permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos
celebrados a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Para tanto,
basta que a taxa de juros anual seja fixada em valor doze vezes superior
a taxa mensal (duodécuplo).

É o que dispõem as Súmulas 539 e 541, in verbis:

Súmula  539:  É  permitida  a  capitalização de juros  com
periodicidade  inferior  à  anual  em  contratos  celebrados
com  instituições  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional  a  partir  de  31/3/2000  (MP n.  1.963-17/2000,
reeditada  como  MP  n.  2.170-36/2001),  desde  que
expressamente pactuada.

Súmula 541: 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.

Destarte,  como  na  hipótese  as  taxas  de  juros  foram
estipuladas nos percentuais de 27,12% a.a e 2,02% a.m (fl.  32), resta
expressa  a  divergência  e,  por  conseguinte,  legal  a  contratação  da
capitalização mensal de juros.

Através da Súmula 566, o STJ entende que “nos contratos
bancários  posteriores  ao  início  da  vigência  da  Resolução-CMN
n.3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a  tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Logo, tendo o contrato sido firmado no dia 25 de fevereiro
de 2011 (fl. 32), não há ilegalidade da tarifa de cadastro na hipótese.

Por outro lado, ao contrário do que julgou a sentença, as
demais tarifas foram cobradas ilegalmente.

A  tarifa  de seguro proteção financeira foi  contratada de
forma expressa (fl. 33), entretanto, constata-se que não existiu a opção
da  formalização  do  contrato  sem  a  inclusão  desse  serviço,  o  que
configura inadmissível venda casada (art. 39, inciso I3, do CDC).

Nesse  sentido,  cito  os  recentes  julgados  da  primeira  e
terceira câmaras cíveis deste Tribunal de Justiça:

PRIMEIRA  E  SEGUNDA  APELAÇÕES.  AÇÃO
REVISIONAL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE
VEÍCULO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  APLICAÇÃO
DO LIMITE DE 12% ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

3 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(…) I  -  condicionar  o  fornecimento  de produto ou de serviço ao  fornecimento  de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
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INEXISTÊNCIA.  FIXAÇÃO  NA  MÉDIA  PRATICADA  À
ÉPOCA  DA  CELEBRAÇÃO  DO  CONTRATO.
PACTUAÇÃO  VÁLIDA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
EXPOSIÇÃO  NUMÉRICA  DAS  TAXAS  PACTUADAS.
DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL SUPERIOR À TAXA
ANUAL.  PERCENTUAIS  EXPRESSAMENTE
CONVENCIONADOS.  LEGALIDADE.  CONTRATAÇÃO
DE  SEGURO.  VENDA-  CASADA.  VEDAÇÃO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  INEXISTÊNCIA  DE
RESPALDO  JURÍDICO  PARA  MODIFICAÇÃO.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

(…)

A cobrança do Seguro, trata-se, em verdade, de uma
“venda  casada”,  não  sendo  esta  prática  permitida,
nos termos do art. 39, inciso I, CDC.

(...)

(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00194213220128150011,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA DAS  GRAÇAS  MORAIS
GUEDES , julgado em 17-03-2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  SENTENÇA DE  PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO PEDIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  COBRANÇA  DE  TARIFA
DE  CADASTRO.  POSSIBILIDADE.  PREVISÃO  NA
RESOLUÇÃO  Nº  3.919/2010  DO  CONSELHO
MONETÁRIO NACIONAL. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
VANTANGEM  EXAGERADA.  TAXA  DE  SEGURO.
VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO
ART.  557,  §1º-A DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SENTENÇA REFORMADA EM  PARTE.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

[…]  − A contratação de seguro, nos termos em que
fora  imposta,  mostra-se  ilegal,  posto  que  está
vinculada  ao  contrato  sem  possibilidade  de  opção
para o consumidor, configurando "venda casada".

(TJPB -  ACÓRDÃO Nº 00014010520128150201, -  Não
possui  -,  Relator  DES  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO, julgado em 22-05-2015)

[destaques de agora]

No tocante à  tarifa  de gravame eletrônico,  vê-se que a
partir da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil tornou-se
ilegal  sua cobrança, como bem ressaltou o parecer ministerial.  Assim,
tendo em vista que o contrato foi firmado dia 25 de fevereiro de 2011
(fl.32), ou seja, após a citada resolução, é ilegal sua cobrança.
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A tarifa de  avaliação de bem também deve ser decotada
do contrato na medida em que não foram explicitadas as condições de
sua  utilização  e  de  pagamento,  condição  de  validade  da  cobrança
consoante fixa o art.5º, inciso VI4, da Resolução nº 3.919/2010.

Em  assim  sendo,  o  indébito  destas  tarifas  deverá  ser
devolvido de forma simples, porquanto não restou comprovada a má-fé
da instituição financeira.

Este é o entendimento pacífico do STJ e, também, deste
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO
BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO
DA  COBRANÇA  ABUSIVA.  LIMITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL  DE  JUROS.  TAXA  ANUAL  SUPERIOR  AO
DUODÉCUPLO  DA  TAXA  MENSAL  DE  JUROS.
PACTUAÇÃO.  SÚMULA  83/STJ.  TAC  E  TEC.
FUNDAMENTO  AUTÔNOMO  E  SUFICIENTE  PARA
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
SÚMULA  283/STF.  REPETIÇÃO  SIMPLES  DO
INDÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(…) 6. Quanto à repetição do indébito, esta eg. Corte
tem  jurisprudência  pacífica  no  sentido  de  seu
cabimento  na  forma  simples,  pois  a  devolução  em
dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é
possível quando demonstrada a má-fé do credor.

(STJ -  AgRg  no  AgRg  no  AREsp  618.411/MS,  Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
26/05/2015, DJe 24/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DO
AUTOR.  PERCENTUAL  DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  ABUSIVIDADE  CONSTATADA.
REFORMA  DA  SENTENÇA,  PARA  QUE  SEJA
DETERMINADA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS
JUROS  À  MÉDIA DE  MERCADO.  RESTITUIÇÃO,  DE
FORMA SIMPLES,  DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  ART.  557,
CAPUT C/C §1-A, CPC. 

(...).  Não  restando  configurada  a  má-fé  do

4 Art. 5º Admite - se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas
naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de
pagamento, assim considerados aqueles relativos a:
(...)
VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;
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promovido/apelado,  a restituição dos valores pagos
em excesso deve ser  realizada de forma simples e
não em dobro, por ausência da hipótese prevista no
art. 42, CDC. 

(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00482511820138152001,,  Relator  DESA  MARIA  DE
FATIMA MORAES B CAVALCANTI, j. em 02-03-2016)

[destaques em agora]

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO para reconhecer a ilegalidade das tarifas de avaliação de bem,
seguro e inserção de gravame eletrônico, julgar parcialmente procedente
a ação e condenar o réu na devolução simples do indébito.

Tendo  em  vista  que  os  litigantes  foram  vencedores  e
vencidos,  distribuo  proporcionalmente  os  ônus  sucumbenciais  da
sentença (art. 86, caput5, do CPC/15), fixando em setenta por cento em
desfavor do promovido e trinta por cento para o promovente, verificando
em proveito deste os benefícios do art. 98, §3º6, do CPC/15.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo Sr. Des. José Aurélio da Cruz.
Participaram  o  julgamento,  o  Exmo  Sr.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz
(relator),  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  e  o  Dr.
Marcos William de Oliveira, Juiz convocado em substituição ao Exmo.
Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 2 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

RELATOR

5 Art.  86.  Se  cada  litigante  for,  em  parte,  vencedor  e  vencido,  serão  proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas.

6 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 
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