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

-  Demonstrada  a  contratação  anterior  à  30/04/2008,  deve-se
reconhecer a legalidade da cobrança da Tarifa de Contratação,
a  teor  do  entendimento  firmado  pela  Corte  Superior  de
Justiça. 

-  Estando a  tarifa  de custo  de processamento relacionada à
liquidação antecipada do valor financiado, indevida se revela
a  restituição  de  referida  verba,  uma  vez  que  o  autor  não
demonstrou a mencionada liquidação.



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, por unanimidade, rejeitar a prejudicial e, no mérito,
dar  provimento  parcial  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a
decisão a súmula de julgamento de fl. 88.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A contra
sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Bayeux nos autos
da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito,
ajuizada por Francisco Galdino Gomes em face do banco apelante. 

Na sentença recorrida, o magistrado  a quo, Exmo. Dr. Antônio
Rudimacy Firmino de Sousa, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para
condenar o réu a restituir, de forma simples, os valores pagos referentes à Tarifa de
Contratação,  à  Taxa  de  Custo  de  Processamento  e  ao  Prêmio  Seguro  Proteção
Arrendatário.  Condenou,  ainda,  a  instituição  promovida  em  custas  e  honorários
advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser pago. 

Em  suas  razões  recursais,  a  instituição  bancária  aduz,  em
prejudicial de mérito, a prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do CC. No
mérito, aduz a legalidade da cobrança de tarifas, a ausência de abusividade da taxa
de juros e a necessidade de respeito ao princípio pacta sunt servanda. Ao final, pede o
provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões  pela  parte  autora,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

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

De início, afigura-se fundamental destacar que a controvérsia
em apreço transita em redor da suposta abusividade de rubricas cobradas pelo banco
litigante a título de Tarifa de Contratação, Taxa de Custo de Processamento e Prêmio
Seguro  Proteção  Arrendatário,  em  contrato  de  arrendamento  mercantil  pactuado
pelo autor consumidor junto ao banco recorrente.



Antes  de  apreciar  o  mérito  recursal,  cumpre  anotar  que  a
prejudicial  de  prescrição  trienal  ventilada  pelo  banco  recorrente,  não  merece
prosperar,  pois  em  demandas  em  que  se  discute  revisão  contratual,  portanto
pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal previsto no artigo
205 do Código Civil. Inaplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3, inciso
IV, do mesmo Diploma, que trata de pretensões a ressarcimento por enriquecimento
sem  causa,  matéria  diversa  da  analisada  na  presente  ação.  (TJSP  -  APC
20120110127567 DF 0003828-15.2012.8.07.0001 – Rel. Angelo Canducci Passareli – 5ª T.
Cível – j. 15/10/2014 - DJE : 20/10/2014 . Pág.: 233)

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição.

Quanto  ao  mérito  e  procedendo-se  ao  exame  das  razões
recursais, cabe registrar que o contrato faz lei entre as partes, posto que legalmente
pactuado.  Contudo,  mesmo  aderindo  ao  contrato  bancário,  não  há  qualquer
empecilho para a parte consumidora rever suas cláusulas, mormente quando se trata
de contrato de adesão, em que as disposições negociais são criadas unilateralmente e
sem possibilidade de impugnação pelo aderente.

Nesse sentido, já se decidiu a Jurisprudência:

“O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo
ser  interpretado  de  forma  relativa,  em  virtude  do  caráter
público  das  normas  tidas  por  violadas  no  contrato,  em
especial o Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita
a revisão do contrato”1.

À luz desse raciocínio, e para melhor compreensão, oportuno
destacar, in casu, que no Contrato nº 2618080-2, de 15/08/2007, cujo veículo é no valor
de R$ 20.852,00 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), foi cobrada a Tarifa de
Contratação (R$ 610,00), Prêmio Seguro Proteção Arrendatário (R$ 250,00), além de
Custa de Processamento (R$ 500,00). 

Analisando à Tarifa de Contratação, também conhecida como
Taxa de Abertura de Crédito (TAC), após séria controvérsia envolvendo o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, examinando o Resp nº 1.251.331, à luz do regime de
recursos repetitivos (543-C, do CP), fixou o seguinte entendimento:

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

1 TJMS - AC 2010.012828-2 – Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva  - Publicação: 19/05/2010.



Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito  (TAC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato
gerador. 

No caso dos autos, a operação de crédito foi realizada em 2007,
isto  é,  em momento  anterior  a  tal  marco  jurisprudencial  fixado  pelo  STJ,  o  qual
determinou a legalidade das contratações anteriores a 30/04/2008. Assim, esclarecida
a legalidade da cobrança da tarifa de contratação in questo,  deve ser reformada a
decisão neste ponto, para excluir da condenação o valor de R$ 610,00 (seiscentos e
dez reais).

No  que  pertine  à  cobrança  de  Custo  de  Processamento  (R$
250,00), mesmo sendo abusiva, vejo que não cabe a restituição in casu, pelo simples
fato  de  o  autor  não  ter  comprovado  a  antecipação  da  liquidação  das  parcelas  a
vencer.

É que, como se verifica do contrato (fls. 11/12), no item 3.20.1
“Custo  de  Processamento”,  referida  cobrança  somente  será  devida  em  caso
liquidação  antecipada  do  valor  remanescente  financiado.  Logo,  em  razão  do
promovente não demonstrar a referida liquidação, é de se afastar a pretensão autoral
no sentido de ser restituído a tal verba. Vejamos:

“Apelação.  Ação  com  pedido  de  revisão  de  cláusulas
contratuais e repetição de indébito. Contrato de arrendamento
mercantil. Prescrição não configurada. Cobrança de tarifas de
contratação,  de  custo  de  processamento  e  de  aditamento
contratual. Abusividade reconhecida. Violação aos deveres de
informação  (art.  6º,  III,  do  CDC).  Repasse  de  valores
representativos  de  serviços  que  não  agregam  benefício  aos
consumidores. Exegese do art.  51,  IV, do CDC.  Afastamento
apenas da condenação relativa à restituição da tarifa de custo
de  processamento,  que  seria  devida  apenas  em  caso  de
liquidação  antecipada.  Apelo  a  que  se  dá  parcial
provimento.”2 

“APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL  -  INCIDÊNCIA  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO -
JUROS  NÃO  ESPECIFICADOS  -  ILEGALIDADE  DA
INCIDÊNCIA - TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO
-  PAGAMENTO  DA  COMISSÃO  DE  LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA - NULIDADE DA CLÁUSULA - SENTENÇA

2 TJSP - APL 00290910520128260071 – Rel. Pereira Calças - Julgamento: 05/06/2013



PARCIALMENTE REFORMADA. [...]  A cláusula que prevê a
Tarifa de Custo de Processamento, destinada ao pagamento da
comissão  de  liquidação antecipada do contrato  é  nula,  mas
sua  devolução  impõe  a  comprovação  do  pagamento  do
encargo pelo  consumidor. A mera cobrança  pela  instituição
financeira de valores livremente pactuados pelas partes, não
configura a existência de má-fé, não havendo que se falar em
repetição de valores indevidos em dobro, nos termos do art.42,
parágrafo  único,  do  CDC.  Recurso  parcialmente  provido.”
(TJMG  -   AC   1.0024.10.251055-9/001,  Rel.  Des.  Kildare
Carvalho - 16ª CC, Julgamento: 16/02/2017)

Com  relação  ao  Prêmio  Seguro  Proteção  Arrendatário,  não
tendo a  instituição bancária  comprovada a  contratação de  cobranças  realizadas  a
título de seguro, necessário proceder a devolução do valor pago, que no presente
caso representa a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), consoante o
item 3.3 do contrato (fl. 11). 

Destaco precedente, verbis:
 
“APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  CONTRATOS
BANCÁRIOS.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
LIMITAÇÃO.  SOMATÓRIA  DOS  ENCARGOS
CONTRATADOS.  COBRANÇAS  DE  PRÊMIOS  DE
SEGURO.  PACTUAÇÃO  NÃO  COMPROVADA.
REPETIÇÃO.  TARIFAS  BANCÁRIAS.  TAC.  COBRANÇA
POSTERIOR  A  30/04/2008.  ILICITUDE.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  CAPITALIZAÇÃO.  ENTIDADE QUE
INTEGRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.
LICITUDE. COMISSÃO DE CONCESSÃO DE GARANTIA.
COBRANÇA  VÁLIDA.  PREVISÃO  LEGAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  OBJETIVA.  REGRA
GERAL.  INEXISTENCIA.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  A
pactuação  de  comissão  de  permanência  é  lícita,  estando
limitada  a  somatória  dos  encargos  remuneratórios  e
moratórios  previstos  no  contrato.  Não  comprovada  a
contratação de cobranças feitas a título de seguro, é de rigor a
devolução dos valores.  [...]”  (TJMG -  AC  1.0280.12.001409-
5/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª CC, Julgamento em
23/11/2017)

Ademais, considerando a omissão da sentença no tocante aos
consectários  legais  a  incidirem  sobre  o  Prêmio  Seguro  Proteção  Arrendatário,
determino a contagem dos juros de mora de 1% ao mês a partir do pagamento e



correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo.

Por fim, naquilo que tange aos ônus sucumbenciais, tenho que a
sentença  deve  ser  readequada.  A esse  respeito,  considerando-se  a  sucumbência
recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, hei por bem reparti-los respectivamente
em desfavor de autor e ré, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por
cento)  para cada,  estipulando,  ademais,  honorários na alçada de R$ 1.000,00 (mil
reais).  Atente-se,  por  fim,  à  suspensão da  exigibilidade decorrente da  gratuidade
judiciária, em favor do autor, nos termos precisos do artigo 98, § 3º, do CPC em vigor.

Em  razão  disso,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para
afastar  a  condenação  referente  à  Tarifa  de  Contratação  e  à  Taxa  de  Custo  de
Processamento e,  de ofício,  quanto à devolução do valor pago a título de Prêmio
Seguro  Proteção  Arrendatário,  fixar  os  consectários  legais  nos  termos  acima
detalhados. 

Ao final, determino, também de ofício, à luz dos artigos 85 e 86
do CPC/2015,  a  readequação dos  ônus de sucumbência,  a  serem custeados pelas
partes autora e ré, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento)
para cada,  estipulando,  ademais,  honorários na alçada de R$ 1.000,00 (mil  reais),
respeitada a suspensão da exigibilidade oriunda da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, §
3º, do CPC). É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar a prejudicial e, no
mérito, dar provimento parcial 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. Marilene de Lima Campos
de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


