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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.  TARIFA  INDEVIDA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
ATACADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Segundo  a  mais  abalizada  Jurisprudência,  o  princípio  do
pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser interpretado
de forma relativa, face ao caráter público das normas tidas por
violadas  no  contrato,  em  especial  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor, o que possibilita a revisão do contrato.

-  Nos termos da Jurisprudência dominante dos Tribunais,  é
abusivo o repasse ao consumidor de tarifas provenientes de
operações que são de interesse e responsabilidade exclusivos
do fornecedor dos serviços, inerentes à sua atividade voltada
ao lucro, como é o caso das tarifas de serviços de terceiros.

-  Inexistindo  prova  inequívoca  da  má-fé  da  entidade
financeira,  a  restituição  do  indébito  deve  se  dar  na  forma
simples.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal



de Justiça do Estado da Paraíba, negar provimento ao recurso, integrando a decisão a
súmula de julgamento encartada à fl. 236.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Banco  Bradesco
Financiamentos S/A, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Mista da
Comarca de Santa Rita, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos
autos da ação revisional  ajuizada por Hugo Deleon da Silva Fernandes em face da
instituição financeira apelante.

Na  sentença,  o  MM.  magistrado  julgou  parcialmente
procedente  o  pedido,  condenando  a  instituição  financeira  a  devolver,  de  forma
simples, os valores cobrados a título de serviços de terceiros.

Inconformada com o provimento jurisdicional, o apelante alega
em breve síntese: legalidade da taxa de abertura de crédito, da cobrança de serviços
de  terceiros  e  da  tarifa  de  avaliação  de  bem,  princípio  do  equilíbrio  contratual,
legalidade das tarifas contratadas, minoração dos honorários advocatícios.

Ao final,  pugna pelo  provimento do recurso  para  que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  o  autor,  ora  recorrido,  ajuizou  a
presente  demanda,  pretendendo,  a  declaração  de  nulidade  de  várias  cláusulas
contratuais objeto do contrato de financiamento celebrado com a parte adversa.

Conforme  relatado,  a  pretensão  foi  acolhida  em  parte  na
sentença,  que  afastou  a  cobrança  de  serviços  de  terceiros,  condenando  a  parte
promovida a devolução de forma simples.

A controvérsia devolvida no recurso da parte autora reside em
definir  se  a  tarifa  de  serviços  de  terceiros  é  legal  e  a  minoração  dos  honorários
advocatícios.



A decisão atacada não merece qualquer provimento.

No  que  pertine  à  tarifa  de  serviços  de  terceiros, não  assiste
razão ao banco recorrente neste ponto. Tal é o que ocorre uma vez que, nos termos do
ordenamento jurídico pátrio, referidas rubrica se afigura reprovável, tendo em vista,
sobretudo,  serem  conexas  a  serviços  essenciais  e  inerentes  à  própria  atividade
bancária, não podendo, consequentemente, serem repassadas ao consumidor.

À luz de tal entendimento, mister asseverar que a  instituição
financeira, ao realizar operações de crédito, já é remunerada pelos juros contratuais,
os quais, além da remuneração do capital emprestado, já absorvem em tese, os custos
operacionais com a captação de recursos.

Percebe-se,  pois,  que  os  referidos  encargos  têm  por  única
finalidade cobrir custos de atividades de interesse exclusivo da instituição financeira,
razão  pela  qual  se  mostram  abusivos  seus  repasses  ao  consumidor,  o  que
desequilibra a relação contratual e onera ainda mais o contrato avençado.

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados desta Corte, infra:

APELAÇÕES CÍVEIS -  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CLÁUSULA  ABUSIVA  -  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  -
COBRANÇA  INDEVIDA  DE  ENCARGOS  -  SENTENÇA  PELA
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO  -  RECURSOS
APRESENTADOS  -  RESTITUIÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES  -
INCIDÊNCIA  DE  JUROS  PROPORCIONAIS  -  NEGATIVA  DE
MULTA  DE  MORA  DE  2  por  cento  -  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  -  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  PRIMEIRO
APELO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO. - Tarifa de
contratação,  tarifa  de  inclusão  de  gravame,  ressarcimento  de
despesas  de  promotora  de  vendas,  ressarcimento  de  serviços  de
terceiros  e  tarifa  de  cobrança  bancária  ferem  o  CDC,  ainda  que
previstas  expressamente  no  contrato,  porque  constituem
transferência ao consumidor de custos inerentes à própria atividade
da instituição financeira,  os quais não guardam qualquer relação
com a outorga do crédito e, por isso, não podem ser admitidas8.

À luz de tal raciocínio, verificando-se a ausência de má-fé do
banco,  é  imperioso  determinar,  ademais,  a  devolução,  na  forma  simples,  das
diferenças pagas a maior a título de juros remuneratórios.

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  entendo  que  foram
arbitrados de forma correta, levando em consideração o disposto no art. 85, CPC.

8 TJPB - 01820100021098001 - 1 CAMARA CIVEL – Rel. DES. LEANDRO DOS SANTOS - 09-04-2013.



Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  recurso
apelatório, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


