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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  TARIFA  DE  CADASTRO.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  RITO  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS.
CUMPRIMENTO  DAS  EXIGÊNCIAS.  VALIDADE.
DIFERENÇA  ENTRE  O  VALOR  ENTREGUE  E  O
VALOR  TOTAL  FINANCIADO  E  EMPRESTADO.
AUSÊNCIA  DE  QUALQUER  CONTRAPRESTAÇÃO
PELA QUANTIA.  COBRANÇA INDEVIDA.   MÁ-FÉ
COMPROVADA.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.
PROVIMENTO PARCIAL.

– O Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo  o  rito  dos
recursos repetitivos,  entendeu como válida a tarifa de
contrato,  desde  que  expressamente  tipificada  em  ato
normativo  padronizador  da  autoridade  monetária,
podendo  ser  cobrada  apenas  no  início  do
relacionamento entre o consumidor e o banco.
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–  Havendo  cobrança  pelo  promovido  de  quantia  que
não corresponde a serviço algum prestado, indevida a
sua exigência.

–  Caracterizada  a  má-fé,  impõe-se  a  repetição  de
indébito, em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento
parcial ao recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Francisco de
Assis, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Mista da Comarca de
Sousa (fls. 89/91) que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
“AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C  PEDIDOS  LIMINARES  DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POSSE, CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL
EM  PAGAMENTO  E  EXCLUSÃO  DO  NOME  DOS  CADASTROS
RESTRITIVOS”.

Em suas razões, fls. 93/106, pugna pelo provimento do
recurso  para  julgar  procedentes  os  pedidos  exordiais,  alegando que: “as
tarifas reclamadas não correspondem a serviços efetivamente prestados em favor do
consumidor,  mas  sim  a  medidas  que  visam  atender  aos  interesses  da  própria
instituição financeira”.

Assevera que “as despesas indevidas totalizam R$ 4.785,00,
que correspondem a taxas e tarifas cobradas que foram indevidamente incluídas no
contrato de financiamento, o que indubitavelmente enseja a repetição do indébito
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com fulcro na legislação consumerista elencada”.

Sustenta  a  ilegalidade  da  cobrança  da  TAC,  TEC,
Serviços  de  Terceiros,  Avaliação  e  outras  tarifas,  requerendo,  por  fim,  o
provimento do recurso “para que a instituição ré seja condenada ao pagamento
do dobro do valor cobrado indevidamente, valor equivalente a R$ 4.785,00, que em
dobro totaliza R$ 9.570,00, ao recorrente pelos fatos e direito já elencados”.

Contrarrazões  apresentadas,  fls.  111/122,  postulando o
desprovimento do recurso.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória
(fls.143/144).

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Insta  frisar  que  a  revisão  judicial  do  contrato  é
juridicamente possível, calcada em preceitos constitucionais e nas regras de
direito comum.

No entanto, é importante ressaltar que a alteração das
cláusulas contratuais pactuadas somente ocorrerá acaso comprovada pela
parte autora a efetiva abusividade, em respeito à natureza de liberalidade
dos contratos e ao princípio da boa-fé contratual.

Nesses termos, passo à análise das questões devolvidas
no apelo, que restringem-se à cobrança de Tarifa de Cadastro (TAC), Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e à diferença entre o valor entregue e o valor e o
valor total financiado e emprestado, pois a insurgência quanto à cobrança
dos demais serviços constantes no contrato (serviços de terceiros, gravame e
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outros),  entendo  tratar-se  de  inovação  recursal,  porquanto  ausentes  no
pedido inicial.

– Tarifa de Cadastro.

No  tocante  à  tarifa  de  cadastro,  vale  frisar  que,  em
conformidade com o recente julgado do REsp1.255.573/ RS, firmado pela 2ª
Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  segundo  o  rito  dos  recursos
repetitivos, foram fixadas as seguintes teses: 

“1.  Nos  contratos  bancários  celebrados  até  30.4.2008  (fim  da

vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das

tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),

ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o

exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas

ficou limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas  em norma

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então,

não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de

Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra

denominação  para  o  mesmo  fato  gerador.  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; 

3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre

Operações  Financeiras  e  de  Crédito  (IOF)  por  meio  de

financiamento  acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos

mesmos  encargos  contratuais   (REsp  1.251.331  /  RS  /  Segunda

Seção – STJ / Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti).”

Como visto, o julgado explana acerca da legalidade da
tarifa  de  cadastro  quando  “expressamente  tipificada  em  ato  normativo
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padronizador  da  autoridade  monetária,”  podendo  ser  cobrada  no  início  do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Desse  modo,  como  o  autor,  ora  apelante,  não
demonstrou que já tinha alguma relação com a instituição financeira, ônus
de sua incumbência por força do art. 373, I, do CPC/15, e o Banco cobrou de
forma explícita e clara a tarifa, entendo pela legalidade da exigência.

– Tarifa de Emissão de Carnê.

No que concerne à  Tarifa de Emissão de Carnê , como
bem observou o magistrado sentenciante,  “a mesma não se encontra presente
de forma expressa no contrato de financiamento firmado (fl.36/39).”, não havendo,
portanto, o que ser modificado na sentença vergastada.

-   Diferença  entre  o  valor  entregue  e  o  valor  total
financiado e emprestado

Observo,  da  análise  do  contrato  de  fls.36/39,  uma
discrepância entre o valor entregue R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e o
valor total financiado e emprestado R$ 22.092,77 (vinte e dois mil e noventa
e dois reis e setenta e sete centavos). 

É  cediço  que  no  valor  financiado  estão  incluídas  as
tarifas  constantes  no  contrato,  que,  no  caso  em  análise,  são:  tarifa  de
cadastro  (R$  350,00),  valor  do  IOF  (R$  394,92),  Inclusão  de  gravame
eletrônico (R$ 42,85) e Ressarcimento de Despesa de Promotora de Venda
(R$ 181,00), o que totaliza R$ 19.968,77 (dezenove mil, novecentos e sessenta
e oito reais e setenta e sete centavos). 

Desta forma, há uma diferença de R$  2.124,00 (dois mil,
cento e vinte e quatro reais) que não corresponde a serviço algum prestado
pelo apelado, sendo indevida portanto a sua cobrança.
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- Repetição em dobro

Como sabido, uma vez constatada a cobrança abusiva
pela  instituição  financeira,  os  valores  cobrados  a  maior  devem  ser,
necessariamente,  extirpados  do  montante  da  dívida  e  restituídos  ao
requerente, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja
mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado
o contrato.

No entanto, somente hão de ser devolvidos em dobro,
na forma prevista no art. 42, parágrafo único, quando há comprovada má-fé
do credor. Sobre a matéria, assim já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória

de Inexigibilidade de Débito e Repetição de Indébito. PEDIDO DE

CANCELAMENTO  DO  CONTRATO.  CONTINUIDADE  DE

EMISSÃO DE FATURAS.  COBRANÇA INDEVIDA.  DEVER DE

RESTITUIR.  MÁ-FÉ  NÃO  DEMONSTRADA.  DEVOLUÇÃO

SIMPLES.  PROVIMENTO  PARCIAL.  Demonstrada  a  cobrança

indevida deve ser acolhido o pedido de repetição do indébito. A

repetição  de  indébito,  em  dobro,  só  é  cabível  quando

identificada a má-fé do credor na cobrança  dos valores (art. 42,

parágrafo único,  do  CDC),  o  que não  ocorreu na  hipótese  dos

autos.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00352417220118152001, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DA

DESEMBARGADORA  MARIA  DAS  GRAÇAS  MORAIS

GUEDES , j. em 28-03-2017) 

No caso, o valor cobrado indevidamente não consta no
contrato firmado entre as partes, inexistindo qualquer serviço prestado ou
motivo que justifique a sua cobrança, razão pela qual concluo que houve
má-fé do banco/apelado a amparar a pretensão de devolução em dobro.
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Por fim, considerando que na hipótese as partes foram
igualmente vencedoras e vencidas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios deverão ser suportados por cada uma delas na proporção de
metade (art.  86 do CPC/2015),   observando-se,  no entanto,  no tocante  ao
autor, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL  AO  RECURSO  APELATÓRIO para,  tão  somente,  declarar
indevida a cobrança do valor de R$  2.124,00 (dois mil, cento e vinte e quatro
reais)  que  não  corresponde  a  serviço  algum  prestado  pelo  apelado,  e
determinar  o  seu  ressarcimento  em  dobro,  ante  a  má-fé  do  promovido
apelado,  totalizando  R$ 4.248,00  (quatro  mil  duzentos  e  quarenta  e  oito
reais),  acrescido  de  juros  de  1%  ao  mês,  a  partir  da  citação,  e  correção
monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ),
valores que serão apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Presidi  a  sessão  ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 15 de
agosto de 2017.  Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo.
Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque. Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 17 de agosto
de 2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R e l a t o r a
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