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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO  C/C  REVISÃO  DE  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C  MANUTENÇÃO  DE  POSSE.
PROCEDÊNCIA  EM  PARTE. SUBLEVAÇÃO  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. AQUISIÇÃO  DE
AUTOMÓVEL.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297, DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  TARIFA DE
CADASTRO. PREVISÃO  CONTRATUAL.
LEGALIDADE.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REFORMA  DA
SENTENÇA NESTE PONTO. DEMAIS ENCARGOS
ADMINISTRATIVOS.  MEROS  SERVIÇOS  DE
TERCEIRO.  ABUSIVIDADE.  OCORRÊNCIA.
VALOR  PAGO  INDEVIDAMENTE.  DEVOLUÇÃO
NA  FORMA  SIMPLES. PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO. 
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-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais. 

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

 -  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.

-  Os valores  referentes  aos  Serviços  de  Terceiros  e
Registros, devem  ser  suportados  pela  instituição
financeira,  por  serem  inerentes  ao  próprio  serviço
prestado, sendo inadmissível, portanto, o seu repasse
ao consumidor.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover em parte o apelo.

Antônio Francisco da Silva propôs a presente  Ação
de  Consignação  em  Pagamento  c/c  Revisão  de  Cláusulas  Contratuais  c/c
Manutenção de Posse, objetivando a revisão do contrato de financiamento firmado
com a Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, celebrado em 36 (trinta e
seis)  parcelas  mensais, sob  a  alegação  da  existência  de  abusividade  contratual,
decorrente,  inclusive, da  cobrança  de  tarifa  de  cadastro,  inclusão  de  gravame,
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pagamento  de  serviços  de  terceiros,  solicitando,  por  conseguinte,  a  repetição  de
indébito na forma dobrada.

Devidamente citada, a instituição financeira ofertou
contestação, fls. 37/92, na qual refutou os termos da exordial,  postulando, por fim,
pela total improcedência dos pedidos.

O Magistrado a quo, fls. 143/148, julgou parcialmente
procedente a pretensão disposta na exordial, nos seguintes termos: 

Isto posto e do mais que constam nos autos,  julgo
PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados
na inicial, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC,
para:
Condenar  o  promovido  a  restituir,  na  forma
simples,  os  valores  a  título  de  TARIFAS  DE
CADASTRO,  INSERÇÃO  DE  GRAVAME  E
DESPESAS DE TERCEIRO, devidamente corrigidos
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43, do
STJ)  e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
contados a partir da citação.

Inconformado,  o Santander  Leasing  S/A  -
Arrendamento  Mercantil interpôs  APELAÇÃO,  fls.  150/206,  defendendo  a
legalidade da comissão de permanência e a possibilidade de capitalização mensal de
juros. Discorre sobre as taxas de juros aplicadas, sustentando a ausência de limite
expresso na legislação vigente. Cita a liberdade e a obrigatoriedade do contrato, ao
tempo em que requer a reforma da decisão atacada. 

Segundo a certidão de  fl. 231, não foram ofertadas as
respectivas contrarrazões.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 236/238, não se manifestou quanto ao mérito. 
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É o RELATÓRIO. 

VOTO

De uma análise dos autos, 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.

Com efeito, incontestável enquadrar-se o serviço de
financiamento  na  norma  consumerista,  principalmente,  levando-se  em  conta  o
disposto no art. 52, do referido diploma legal, que cuida do fornecimento de crédito
ao consumidor. Para efeito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor não faz
qualquer restrição ou ressalva às atividades de natureza bancária,  financeira e de
crédito. 

Atualmente,  a  matéria  é  pacificada,  conforme
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. 

Ademais,  o  referido Código também vem impor  a
intervenção do Estado na relação contratual pactuada, mediante atuação dos órgãos
jurisdicionais, para minorar a situação de hipossuficiência do contratante. 

Cláudia Lima Marques, expressamente, salienta esse
ponto de vista no trecho abaixo consignado: 

A limitação da liberdade contratual vai possibilitar,
assim  que  novas  obrigações,  não  oriundas  da
vontade declarada ou interna dos contratantes, sejam
inseridas no contrato em virtude da lei ou ainda em
virtude de uma interpretação construtiva dos Juízes,
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demonstrando mais uma vez o papel predominante
da lei  em relação à vontade na nova concepção de
contrato.  (In.  Contratos  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor, 4ª ed., p. 225). 

Ato  contínuo,  destaco  ser  plenamente  possível  a
revisão contratual. 

Assim,  os  atos  nulos  absolutamente,  jamais  se
convalidam, incluídas as cláusulas contratuais ilegais ou abusivas, possibilitando sua
revisão pelo Poder Judiciário, ainda que extinta ou novada a obrigação.

Neste sentido, o seguinte julgado: 

(…) São passíveis de revisão judicial  os contratos
bancários findos ou novados.  Aplicação analógica
da Súmula. 286, do STJ: “a renegociação de contrato
bancário  ou  a  confissão  da  dívida  não  impede  a
possibilidade  de  discussão  sobre  eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores. ” é possível a
ampla  revisão  dos  contratos  firmados  com
instituições  financeiras  e  a  consequente
modificação  das  cláusulas  abusivas,  à  luz  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  consoante  a
previsão da Súmula n. 297 do STJ, perdendo força a
regra  do  pacta  sunt  servanda. (...).  (TJMT  -  APL
103997/2012,  Segunda  Câmara  Cível,  Relª  Desª
Marilsen Andrade Addário,  Julg.  20/02/2013,  DJMT
03/04/2013, Pág. 26) - destaquei.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.

De início, faz-se mister registrar que, a sentença de
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primeiro grau foi favorável, em parte, ao promovente, reconhecendo a ilegalidade de
tarifas exigidas no contrato, de fls. 20/23, notadamente tarifa de cadastro, inserção de
gravame e despesas de terceiro, com devolução na forma simples, dando ensejo a
interposição do apelatório. 

Assiste parcial acolhimento a pretensão recursal. 

Digo isso, pois,  no  tocante à  Tarifa de Cadastro,  o
Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Recurso Especial n° 1251331,
realizado  segundo o 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 fls. 20/23, onde se prevê a cobrança da multicitada
tarifa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sendo  assim,  baseando-se  na  recente  decisão  da
Corte Superior, opção não há, senão declarar legal a cobrança da Tarifa de Cadastro,
reformando a decisão de primeiro grau neste ponto.

Avançando,  no  que  diz  respeito  à  cobrança  dos
demais encargos administrativos denominados - inserção de gravame e despesas de
terceiros,  é do conhecimento geral que não devem ser repassadas ao consumidor,
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uma vez que são inerentes ao próprio serviço prestado pela instituição financeira,
devendo,  portanto,  por  ela  serem  suportadas.  Logo,  tais  ônus  não  devem  ser
transferidos  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:

REVISIONAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
FINANCIMENTO  DE  VEÍCULO.  ABUSIVIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC.
TARIFAS DE SERVIÇO DE TERCEIROS, REGISTRO
DE  CONTRATO,  ABERTURA  DE  CRÉDITO,
AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO OBRIGATÓRIO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA NAS

Apelação Cível nº 0089004-51.2012.815.2001                                                                                                                            7      



CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO PROTOCOLADA
VIA  PROTOCOLO  INTEGRADO  (CORREIOS)
DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL.
TEMPESTIVIDADE.  APLICAÇÃO  DA
RESOLUÇÃO  Nº  04/2004,  DESTE  TRIBUNAL.
REJEIÇÃO DA PRE- LIMINAR. MÉRITO. TARIFAS.
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E  REGISTRO  DE
CONTRATO.  COBRANÇA  ABUSIVA.
DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE.  ART. 51, IV, DO
CDC.  PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  SUA  IMPOSIÇÃO.
LEGALIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. O convênio
existente  entre  a  empresa  brasileira  de  correios  e
telégrafos.  Ebct  e  o  poder  judiciário  do  estado  da
Paraíba, instituído mediante a resolução nº 04/ 2004,
garante a validade da data do protocolo na agência
dos  correios  para  todos  os  efeitos  processuais
posteriores. 2. A cobrança das tarifas de serviços de
terceiros e registro de contrato é ilegal na medida
em  que  já  englobam  o  próprio  negócio
empreendido  pelo  banco,  não  devendo  tais
encargos  serem  transferidos  ao  consumidor.
Precedentes  desta  quarta  câmara  especializada
cível. 3.  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.  (TJPB;  APL  0003177-
31.2012.815.0301;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 20/11/2015; Pág. 10) - destaquei.
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E,

REVISIONAL.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
AÇÃO  QUE  OBJETIVA  A  DECLARAÇÃO  DE
ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS,
DA COBRANÇA DE IMPOSTOS, E DAS TARIFAS
DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E  SERVIÇO
CORRESPONDENTE  NÃO  BANCÁRIO.
PROCEDÊNCIA QUANTO  À  DECLARAÇÃO  DE
ABUSIVIDADE  DAS  TARIFAS.  APELO  DO  RÉU.
TARIFAS  DE  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E
SERVIÇO  CORRESPONDENTE  NÃO
BANCÁRIO. COBRANÇA ABUSIVA. ART. 51, IV,

DO CDC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  DEVOLUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
DESPROVIMENTO.  A  cobrança  das  tarifas
denominadas de serviços de terceiros e de serviços
correspondente  não  bancários,  são  ilegais  na
medida  em  que  já  englobam  o  próprio  negócio
empreendido  pelo  banco,  não  devendo  tais
encargos  serem  transferidos  ao  consumidor.
Precedentes  deste  tribunal  de  justiça.  (TJPB;  APL
0000672-34.2010.815.0561;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 02/09/2015; Pág. 29) - negritei.

Assim,  entendo  pela  ilegalidade  da  cobrança  das
tarifas administrativas, a saber, Despesas de Terceiro e Inserção de Gravame, com o
valor indevidamente pago, na forma simples.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO,  para  reformar  a  decisão  monocrática,  no  sentido  de  declarar  a
legalidade da cláusula relativa à tarifa de cadastro.
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Todavia, apesar da modificação da decisão recorrida
consoante acima declinado, mantenho a condenação exarada quanto à ocorrência de
sucumbência pro rata, pois, os litigantes foram reciprocamente vencidos e vencedores,
ratificando, ainda, a suspensão nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50, aplicado à
época.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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