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ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Bayeux
JUIZ (A) : Antônio Rudimacy Firmino de Sousa

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
ILEGALIDADE  DAS  TARIFAS  INSERIDAS  NO
CONTRATO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
IRRESIGNAÇÃO. ILEGALIDADE DA TAC E TEC,
TARIFA  DE  INSERÇÃO  DE  GRAVAME  E
PROMOTORA  DE  VENDAS.  LEGALIDADE  NA
COBRANÇA DO SEGURO. TERMO DE ADESÃO
COLACIONADO  AOS  AUTOS. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

 Considerando que o contrato foi celebrado em
14.10.2008, que nele foi  expressamente prevista a
cobrança da TAC e que o STJ entendeu que “nos
contratos  bancários  celebrados  até  30  de  abril  de
2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96),
era válida a pactuação dessas tarifas,  inclusive as
que  tiverem  outras  denominações  para  o  mesmo
fato gerador”, entendo que, em razão do contrato ter
sido pactuado posterior ao período estipulado, deve
ser mantido o reconhecimento da ilegalidade.

 No  que  se  refere  a  Tarifa  de  Inserção  de
Gravame e de Promotora de Vendas, por ser uma
transferência  de  custo  administrativo  e  sem
esclarecimento  de  sua  finalidade,  é  indevida  a
cobrança.

 No âmbito da Tarifa de Seguro de Proteção
Financeira,  considerando que existe  prova de que
houve  a  efetiva  contratação,  resta  demonstrada  a
legalidade de sua cobrança.



Apelação Cível nº 0001862-05.2014.815.0751

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  PROVER  PARCIALMENTE  O  RECURSO
APELATÓRIO,  nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl. 99.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo BFB Leasing S/A –

Arrendamento Mercantil, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz  de

Direito da 2ª Vara da Comarca de Bayeux que julgou parcialmente procedente

o pedido formulado na Ação Revisional de Contrato proposta por  Alessandra

Nazário dos Santos Silva.

Nas razões da Apelação, o  Promovido alegou a possibilidade

de cobrança das Tarifas inseridas no contrato, tais como, a Tarifa de Abertura

de Crédito e de Emissão de Carnê, Tarifa de Seguro, de Inserção de Gravame

e despesa Promotora de Vendas. 

Contrarrazões apresentadas pela Promovente às fls.86/90.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fl.95).

É o relatório. 

VOTO

Da Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda,

recorre a Instituição Financeira reiterando a legalidade das Tarifas inserida no

contrato objeto da demanda.

De  início,  em relação  a  TAC e  TEC,  a Segunda  Seção  do

Superior Tribunal de Justiça fixou, em 28 de agosto de 2013, a tese de que a

pactuação dessas tarifas não tem mais respaldo legal;  porém, a cobrança é

permitida se baseada em contratos celebrados até 30 de abril de 2008. Na
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vigência da Resolução nº 2.303, a cobrança pela prestação de quaisquer tipos

de serviços era lícita, desde que efetivamente contratados e prestados, com

exceção dos serviços definidos como básicos. A conclusão da Segunda Seção

é que não havia, até então, obstáculo legal às Tarifas de Abertura de Crédito e

Emissão de Carnê. Essas deixaram de existir com a edição da Resolução nº

3.518, que permitiu apenas a cobrança destas especificadas em ato normativo

do Banco Central. 

Assim,  a cobrança de tais  tarifas  (TAC e  TEC)  é  permitida,

portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso

devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros

objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera

remissão  a  conceitos  jurídicos  abstratos  ou  à  convicção  subjetiva  do

magistrado.

Desta forma, como o contrato de fls. 25/28 foi celebrado em

14.10.2008, observa-se a ilegalidade da cobrança da referida Tarifa por ter sido

pactuado  após  a  data  de  30.4.2008,  razão  pela  qual deve  ser  mantida  a

Sentença

Tarifa de Registro de Gravame

Com relação ao registro de gravame, convém salientar que tal

encargo  não  pode  ser  atribuído  ao  consumidor,  pois  cinge-se  ao  exclusivo

interesse  da  Instituição  Financeira  para  a  prestação  do  serviço  e  já  está

embutido no cálculo do Custo Efetivo que compõe a operação.

Nesse norte, convém gizar que a Resolução 320 do CONTRAN

é  clara  e  objetiva  ao  imputar  a  responsabilidade  INTEGRAL  do  agente

financeiro  para  inclusão  do  gravame mediante  simples  meio  eletrônico,

portanto, sem qualquer dispêndio, in verbis:

“Art.  7º  O  repasse  das  informações  para  registro  do
contrato, inserções e liberações de gravames será feito
eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos
compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos
de  trânsito,  sob  a  integral  responsabilidade  técnica  de
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cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto
ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato
ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas
utilizados.” grifei

Portanto, age com manifesta abusividade o agente financeiro

que insere no contrato a cobrança pela inclusão do gravame, usurpando de sua

condição de superioridade frente ao consumidor, razão pela qual sua cobrança

deve ser afastada, mantendo a Sentença no ponto.

Despesa com Promotora de Vendas 

Do mesmo modo, o chamado “serviço de promotora de venda”

é  inexigível,  pois  atribui  valor  ao  encargo,  sem  esclarecer  sua  finalidade,

transferindo  indevidamente  o  custo  administrativo  da  contratação  ao

consumidor.

Descabida, assim, a cobrança de dito encargo, a teor do art.

51, IV, do CDC.

Seguro de Proteção Financeira 

Por  fim,  no  tocante  a  contratação  de  seguro  vinculado  ao

contrato, o exame dos autos demonstra que houve livre opção do financiado

quanto à contratação de Seguro de Proteção Financeira, conforme expressa

disposição contratual.

Assim,  ante  a  existência  de  prova  de  que  houve  a  efetiva

contratação  do  seguro  com  a  apresentação  do  termo  de  adesão  de  fl.28,

entendo pela legalidade de sua cobrança, devendo ser reformada a Sentença

que reconheceu a abusividade.

Em consequência, considerando o resultado deste julgamento,

entendo pela sucumbência recíproca, aplicando-se o disposto no artigo 86, do

Novo CPC. 
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No que se refere ao valor dos honorários, levando-se em conta

o trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados aqueles

fixados na origem para R$ 1.000,00 (hum mil reais), conforme o disposto pelo

art.  85,  §11,  do Código de Processo Civil.  Suspensa a exigibilidade ante o

deferimento da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para, tão somente, manter a Tarifa de Seguros

conforme pactuada.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador

Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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