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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049545-08.2013.815.2001.
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Bv Financeira S/A-Crédito, Financiamento e Investimentos.
Advogado : Gustavo Pasquali Parise (OAB/SP 155.574) e Welson Gasparini
Júnior (OAB/SP 116.196).
Apelado : Maria José da Silva.
Advogado : Isabelle Freire da Silva (OAB/PB 16.541).    

AÇÃO  REVISIONAL.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  FALTA DE  INTERESSE  DE
AGIR.  REGISTRO  DE  CONTRATO  E
SERVIÇOS DE TERCEIROS NÃO PREVISTOS
EM  CONTRATO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONDENAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  QUANTO  AO
REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE
TERCEIROS. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Caracterizado  como  pressuposto  processual,  o
interesse  de  agir,  deve  estar  presente  em  toda  a
tramitação  do  feito,  e  a  sua  ausência  em qualquer
momento  do  processo  enseja  a  sua  extinção  sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil.

-  A despeito da falta de previsão contratual,  resulta
evidente a falta de interesse de agir do autor quanto à
cobrança  das  tarifas  de  registro  de  contrato  e  de
serviços de terceiros, não havendo como a instituição
financeira ser condenada à devolução de tais valores.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bv Financeira S/A-
Crédito, Financiamento e Investimentos, desafiando sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital (fls. 74/77) que, nos
autos da Ação Revisional ajuizada por Maria José da Silva, assim decidiu:

“Isto posto e do mais que constam nos autos, julgo
IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Condenar  os  promovidos  a  restituir,  na  forma
simples, os valores relativos a registro de contrato e
serviços  de  terceiros,  em  sua  forma  simples,
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 da citação.
Custa  processuais  Honorários  advocatícios,  sendo
estes  fixados  em R$  1.000,00  (um mil  reais),  nos
termos do §8º c/c §2º, do art. 85, c/c art. 98, § 3º,
ambos do NCPC.” (fls. 77)

Às fls. 88, a magistrada de primeiro grau proferiu despacho a
fim  de  corrigir  erro  material  da  sentença,  determinando  a  substituição  do
termo “IMPROCEDENTE” por “PARCIALMENTE PROCEDENTE”. 

Inconformada,  a  instituição  financeira  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 89/97), insurgindo-se em face da sua condenação à devolução
dos  valores  referentes  a  registro  de  contrato  e  a  serviços  de  terceiros.
Defendeu a falta de interesse de agir da parte autora quanto aos pedidos de
restituição de registro de contrato e de serviços de terceiros, tendo em vista
que, no contrato, não haveria quaisquer cobranças nesse sentido. Requereu,
portanto, a procedência do recurso, reformando a sentença, inclusive, quanto
aos honorários advocatícios fixados.

Decorreu o prazo sem que fossem ofertadas contrarrazões pela
parte autora (fls. 101).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 105/108), deixando de se manifestar sobre o mérito. 

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, conheço do recurso interposto.
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Na hipótese, relatou a parte autora/apelada que firmou contrato
de  financiamento  para  aquisição  de  veículo  automotor.  Sustentou  a
abusividade do pacto quando à incidência de: tarifa de cadastro, serviço de
terceiros,  registro de contrato,  tarifa de avaliação de bem, juros moratórios
capitalizados,  multa  de  mora  de  2% e  comissão  de  permanência  de  12%.
Requereu, pois, a revisão do contrato com a restituição em dobro dos valores
indevidamente pagos. 

Como visto, a sentença foi julgada parcialmente procedente, a
fim de condenar a instituição financeira tão somente à devolução de forma
simples dos valores referentes a registro de contrato e à tarifa de serviços de
terceiros.

Ocorre  que,  como  bem ressaltou  a  Bv Financeira em sede
recursal, não há qualquer cobrança de registro de contrato ou de serviços de
terceiros no contrato entabulado entre as partes. É o que se verifica facilmente
do contrato colacionado aos autos pela própria parte autora (fls. 22/24).

Com se sabe, o art. 17 do Código de Processo Civil preconiza
que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Neste  ínterim,  cumpre  ressaltar  que  os  denominados
pressupostos processuais, dentre eles o interesse de agir, devem estar presentes
não  só  no  ajuizamento  da  demanda,  mas  em  todo  o  trâmite  processual,
inclusive, na prolação da sentença, oportunidade em que é permitido ao juízo
pronunciar-se acerca de tais questões. 

No que concerne especificamente ao interesse de agir, este se
encontra  associado  à  utilidade  da  prestação  jurisdicional,  que  consiste  na
necessidade do autor vir a juízo, bem como na possibilidade de valer-se da
ação para obter a tutela jurisdicional pretendida.

Com efeito, o interesse recursal se configura quando presente o
binômio necessidade/adequação.  Destarte, o doutrinador Nelson Nery Júnior,
em sua obra Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, leciona
que “deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso,  como único
meio  para  obter,  naquele  processo,  o  que  pretende  contra  decisão
impugnada.”. Quanto à utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos
mais ou menos sinônimos de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E
é a própria lei  processual  que fala em parte  vencida,  como legitimada a
recorrer (art. 499, CPC).” 

Acerca do tema, ensina Humberto Theodoro Junior (In Curso
de Direito Processual Civil - Volume I. Editora Forense. 52ª Edição), a saber:

“O  interesse  de  agir,  que  é  instrumental  e
secundário, surge da necessidade de obter através do
processo  a  proteção  ao  interesse  substancial.
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Entende-se,  dessa  maneira,  que  há  interesse
processual  'se  a  parte  sofre  um  prejuízo,  não
propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar
esse  prejuízo,  necessita  exatamente  da  intervenção
dos órgãos jurisdicionais'.”

Portanto,  a  despeito  da  falta  de  previsão  contratual,  resulta
evidente a falta de interesse de agir do autor quanto à cobrança de registro de
contrato e de serviços de terceiros, não havendo como a instituição financeira
ser condenada à devolução de tais valores.

Diante disso, merece ser reformada a decisão de primeiro grau
para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação aos pedidos
iniciais  formulados  contra  as  supostas  cobranças  das  tarifas  intituladas
“registro de contrato” e "serviços de terceiros".

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO - INSURGÊNCIA CONTRA ENCARGOS
NÃO  PREVISTOS  CONTRATUALMENTE  -
INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - APLICAÇÃO
DO  CDC  -  JUROS  REMUNERATÓRIOS  -
DEMONSTRAÇÃO  CABAL  DE  ABUSIVIDADE  -
AUSÊNCIA  -  RESPEITO  À  TAXA  PACTUADA  -
CAPITALIZAÇÃO  -  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
CONTRATUAL  -  ABUSIVIDADE  -  BOA-FÉ  NÃO
VERIFICADA  -  REPETIÇÃO  DOBRADA  DO
INDÉBITO
- Não há interesse de agir em pedir o afastamento de
encargos  cuja  cobrança  não  é  prevista
contratualmente.
- É possível a revisão dos contratos celebrados com
instituições financeiras à luz do Código de Defesa do
Consumidor,  conforme  sedimentou  o  enunciado  de
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.
- Embora os contratos de financiamento celebrados
entre  instituições  financeiras  e  consumidores
incluam-se  no  âmbito  de  incidência  do  Código  de
Defesa do Consumidor, a revisão judicial dirigida à
redução  de  juros  remuneratórios  estipulados
contratualmente  não  prescinde  da  cabal
demonstração de abusividade em concreto da taxa
cobrada, inexistindo no particular teto legal rígido,
prévia  e  abstratamente  fixado,  ressalva  feita  a
exceções reguladas por leis específicas.
- A capitalização de juros com periodicidade inferior
à  anual  em  contratos  celebrados  por  instituições
financeiras  é  permitida,  desde  que  prevista
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expressamente  no  instrumento  contratual,  sendo
abusiva sua cobrança, se ausente tal previsão.
- Verificada a ocorrência de cobrança indevida e sem
o amparo de boa-fé em qualquer vínculo contratual
ou  engano  justificável  da  instituição  financeira
requerida,  é  devida  a  restituição  em  dobro  dos
valores  pagos  pelo  consumidor,  nos  moldes
estabelecidos  no  artigo  42,  parágrafo  único,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.   (TJMG  -
Apelação Cível  1.0000.17.068371-8/001, Relator(a):
Des.(a)  Vasconcelos  Lins  ,  18ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 06/02/0018, publicação da súmula em
07/02/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO  –COBRANÇA  DE  TARIFA  DE
CADASTRO. POSSIBILIDADE. Diante da validade
e legitimidade da estipulação, a cobrança da tarifa
de  cadastro  deve  permanecer  tal  como contratada
entre  as  partes.  Precedentes  dos  STJ  (RESP
1255573/RS  e  RESP  1251331/RS)..  RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
COBRANÇA  DE  TARIFA  DE  SERVIÇOS  DE
TERCEIROS  E  DE  REGISTRO  DE  CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE.  O  Código  de  Defesa  do
Consumidor  (aplicável  à  espécie  nos  termos  da
Súmula nº 297, do STJ) prevê em seu artigo 51, inc.
IV,  que  são  nulas  de  pleno  direito  as  cláusulas
contratuais  que  "estabeleçam  obrigações
consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o
consumidor em desvantagem". A Apelada, ao impor
contratualmente a cobrança de valores referentes ao
repasse de serviços administrativos inerentes à sua
própria atividade financeira e bancária, incidiu em
uma  prática  abusiva  por  colocar  o  Apelante  em
desvantagem exagerada. Não há no contrato a clara
informação  a  respeito  de  tais  cobranças  com  a
comprovação  do  repasse  do  montante  exigido  em
face  do  Apelante,  seu  cliente  e  consumidor.
RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  IMPOSSIBILIDADE.
Os  valores  cobrados  indevidamente  pelas  tarifas
supramencionadas devem ser restituídos ao Apelante
de  forma  simples,  pois,  "  (...)  a  declaração  de
ilegalidade  da  cobrança  de  encargos  insertos  nas
cláusulas  contratuais,  ainda  que  importe  a
devolução  dos  respectivos  valores,  não  enseja  a
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repetição em dobro do indébito, diante da inequívoca
ausência  de  má-fé"  (STJ;  EDCL  no  RESP
1242736/GO,  Rel.  Ministro  MASSAMI  UYEDA,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  20/09/2012,  DJe
05/10/2012).  RECURSO  IMPROVIDO  NESTE
PONTO.  APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS
DE ABERTURA DE CRÉDITO, DE EMISSÃO DE
CARNÊ,  DE  LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA  E  DE
AVALIAÇÃO  DO  BEM.  O  recurso  não  pode  ser
conhecido  neste  ponto,  tendo  em  vista  que  não
houve a cobrança de tais  tarifas,  sendo patente  a
falta de interesse de agir com relação a tais pontos.
Extinção do processo sem resolução de mérito, com
relação  às  tarifas  acima. RECURSO  NÃO
CONHECIDO  NESTE  PONTO.  SENTENÇA
PARCIALMENTE  REFORMADA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO,  NA  PARTE
CONHECIDA.  (TJSP;  APL  0004576-
24.2011.8.26.0431;  Ac.  8730860;  Pederneiras;
Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel.
Des.  Eduardo  Siqueira;  Julg.  19/08/2015;  DJESP
26/08/2015)

Isso  posto,  DOU  PROVIMENTO ao  apelo  para  julgar
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base
no art. 485, inciso VI, do CPC, em relação à “tarifa de registro” e ao “serviço
de terceiros”, mantendo incólume os demais termos da sentença, que julgou
improcedente o pedido autoral. 

Em  decorrência  do  provimento  do  recurso,  inverto  os  ônus
sucumbenciais em favor da instituição financeira e majoro os honorários para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), suspendendo, no entanto, a exigibilidade
da cobrança quanto à autora por litigar sob o pálio da gratuidade judicial.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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