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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0126853-57.2012.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Banco  Panamericano  S/A  –  Advs.:  Nelson  Paschoalotto
(OAB/SP nº 108.911) e outros.

Apelado:  Marcos Moreira de Oliveira – Advs.: Antônio de Araújo Neves
(OAB/PB nº 3.197) e outros.

EMENTA: AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE
LIMINAR. SENTENÇA: PROCEDÊNCIA PARCIAL
DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE
CADASTRO.  REDUÇÃO  DO  VALOR  PARA  A
MÉDIA DE  MERCADO.  TAXA DE GRAVAME E
TARIFA  DE  SEGURO.  ABUSIVIDADE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

 A Tarifa de Cadastro somente poderá incidir no
início do relacionamento entre o consumidor e a
Instituição  Financeira,  desde  que  contratado
expressamente,  ressalvado  a  análise  da
abusividade  no  caso  concreto,  conforme
precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  em
recurso repetitivo.

 A  Tarifa  de  seguro  de  proteção  financeira,
somente é devida pelo consumidor se existe prova
de  que  houve  a  efetiva  contratação  do  seguro,
estando ausente, verifica-se a ilegalidade de sua
cobrança.

 A cobrança da taxa de gravame não pode ser
atribuída  ao  consumidor,  pois  cinge-se  ao
exclusivo interesse da Instituição Financeira para a
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prestação do serviço e já está embutido no cálculo
do Custo Efetivo que compõe a operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  173/183)  interposta
pelo Banco Panamericano S/A, hostilizando a sentença de fls. 162/166,
proveniente da 13ª Vara Cível  da Comarca de João Pessoa-PB que, no
bojo  dos  autos  da  Ação  de  Revisão  Contratual  c/c  Repetição  de
Indébito c/c  Pedido de Liminar, proposta  por  Marcos Moreira  de
Oliveira,  ora  apelado,  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos
deduzidos na exordial.

O  Magistrado  a  quo,  em  sua  decisão,  julgou
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a
nulidade da cobrança de custos administrativos com as seguintes tarifas:
“seguro de operação, taxa de gravame e Tarifa de Abertura de Crédito”,
condenando o Banco promovido a restituir de forma simples, as quantias
indevidamente cobradas.

Irresignado,  o  Banco  apelante,  em  suas  razões
recursais  sustenta,  em  síntese,  a  legalidade  das  tarifas  e  encargos
estipulados no contrato, eis as cláusulas contratuais foram pactuadas em
comum acordo, e em atendimento as normas de proteção ao consumidor.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  apelado  não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 227.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de
Justiça  emitiu  parecer,  opinando  pelo  conhecimento  e  provimento  do
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recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Pretende o Banco Apelante a reforma da sentença de
primeiro grau argumentando a legalidade do contrato de financiamento
pactuado, tendo em vista a não abusividade das cláusulas contratuais e
dos encargos estipulados no contrato.

Inicialmente,  registre-se  que  a  relação  jurídica
estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo. Nos termos do
art. 3º da Lei n. 8.078/90:

"serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no
mercado  de  consumo,  mediante  remuneração,
inclusive as de natureza bancária,  financeira, de
crédito e securitária."

 

Consoante prestante ensinamento de Uderico Pires dos
Santos:

"Atividade  bancária  é  a  desempenhada  pelos
bancos,  cujo  funcionamento  é  autorizado  pelo
Banco Central do Brasil e por ele fiscalizado. Os
estabelecimentos  dessa  natureza atuam no pólo
fornecedor,  por  serem  prestadores  de  serviço;
consumidores  são  os  que  descontam  títulos  de
créditos,  fazem  investimentos,  depósitos,
cobranças,  etc" (aut.  cit.,  "Teoria  e  Prática  do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor", Ed.
Paumape, 1992, pag. 36).

O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a
respeito, foi consagrado na Súmula n. 297:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
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instituições financeiras."

Logo,  perfeitamente  aplicável  ao caso em deslinde o
Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Frise-se que a revisão contratual, em casos como o dos
autos,  em que se evidencia  a relação de consumo, por ser  o  Apelado
destinatário final dos produtos e serviços, é possível, independentemente
da ocorrência de fato imprevisível e inevitável. 

Na  realidade,  é  suficiente  que  seja  demonstrada,
objetivamente, a quebra da base do negócio, vale dizer, o desequilíbrio
nas obrigações assumidas entre fornecedor e consumidor, para justificar o
pleito, com fulcro na teoria dos fatos supervenientes, consagrada pelo art.
6º, V, do CDC.

 É de se lembrar, entretanto, que somente podem ser
objeto  de  revisão  judicial  as  cláusulas  contratuais  questionadas  pelo
consumidor demandante, não podendo o Magistrado, de ofício, revisar o
contrato.  Nesse  sentido,  o  enunciado  da  Súmula  n.  381,  editada
recentemente pelo STJ: 

"Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Todavia,  como  a  celebração  de  contrato  bancário  é
regido pelo Código de Defesa do Consumidor e as cláusulas contratuais
são pré-estabelecidas caracterizando-se, desse modo, contrato de adesão,
não impede que o Judiciário analise os termos contratuais, de maneira a
verificar a existência ou a violação dos direitos do consumidor.

Portanto,  mesmo se presumindo que os  contratantes
conhecem os termos do contrato, nada obsta que o Poder Judiciário, nas
relações consumeristas, verifique se há direito do consumidor violado ou
não.

Em  relação  à  cobrança  da  “Tarifa  de  Cadastro”,  o
Conselho Monetário Nacional, quando da edição da Resolução nº 3.919 de
2010,  alterou  e  consolidou  as  normas  sobre  cobrança  de  tarifas  pela
prestação de serviços por parte das Instituições Financeiras e, no art. 3º,
inciso I,  dispôs especificamente quanto à possibilidade de cobrança da
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“tarifa de cadastro”, vejamos:

“Art.  3º  A cobrança de tarifa  pela  prestação de
serviços  prioritários  a  pessoas  naturais  deve
observar  a  lista  de  serviços,  a  padronização,  as
siglas  e  os  fatos  geradores  da  cobrança
estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução,
assim considerados aqueles relacionados a:

I – cadastro;

(...)”;

Na sentença, ao se debater com a matéria,  o Juiz  a
quo, entendeu que: “Ainda, convém salientar que embora permitida a sua
cobrança,  desde  que  pactuada  de  forma  clara  e  objetiva,  sob  a
denominação de “Tarifa de Cadastro”, o fato é que se mostra cabível a
análise,  caso  a  caso,  de  eventual  excessiva  onerosidade  em  sua
contratação, mediante comparativo a ser feito pela média divulgada pelo
BACEN.” (fl. 165).

Assim, à vista dos dispositivos citados, bem como do
que restou convencionado na sentença, não se discute, aqui, a legalidade
da  cobrança  da  Tarifa  de  Cadastro  nos  contratos  bancários,  cabendo
ressaltar, ainda, que essa conclusão foi referendada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça quando afetou a matéria para julgamento no
rito  dos  processos  repetitivos  (nº  1.251.331/RS e  nº 1.255.573/RS)  e
mais recentemente editou a Súmula nº 566:

“Súmula  nº  566. Nos  contratos  bancários
posteriores  ao início  da  vigência  da  Resolução-
CMN  n.  3.518/2007,  em  30/4/2008,  pode  ser
cobrada  a  tarifa  de  cadastro  no  início  do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. (DJe 29/02/2016)”.

Nesta esteira, como bem colocou o Juiz sentenciante,
convém  salientar  que  embora  permitida  a  sua  cobrança,  desde  que
pactuada de forma clara e objetiva,  o fato  é que se mostra cabível  a
análise,  caso  a  caso,  de  eventual  excessiva  onerosidade  em  sua
contratação.
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Logo,  in casu, não há que se falar em ilegalidade da
tarifa  em  questão,  mas  de  sua  abusividade,  de  maneira  que  o  valor
cobrado de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) é o dobro
da  taxa  média  de  mercado  divulgada  pelo  BACEN  para  o  período  de
celebração do contrato, desse modo, constatada a abusividade, nada há o
que se reforma na sentença, que ao contrário do que alega o insurgente,
não declarou a ilegalidade da tarifa, mas apenas a reduziu o seu valor

No  tocante  a  contratação  de  seguro  vinculado  ao
contrato, denominado “Seguro Panprotege”, o exame dos autos demonstra
que  houve  livre  opção  do  financiado  quanto  à  contratação  do  seguro,
conforme expressa disposição contratual (fl. 184).

Destarte, ante a inexistência de prova de que houve a
efetiva contratação do seguro com a apresentação da apólice de seguro
devidamente assinada pela parte autora, entendo pela ilegalidade de sua
cobrança,  devendo  ser  mantida  a  sentença  incólume,  também  neste
ponto.

Melhor sorte não teve o apelante com relação à taxa de
gravame,  visto  que,  como  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, sua cobrança se mostra abusiva.

Nesse norte, convém salientar que a Resolução nº 320
do CONTRAN é clara e objetiva ao imputar a responsabilidade integral do
agente financeiro para inclusão do gravame por 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 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.”

Portanto, ainda que prevista no contrato, a abusividade
da cobrança da taxa de gravame mostra-se patente, tendo em vista a
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reiterada jurisprudência de nossos tribunais e a flagrante contrariedade às
resoluções do Banco Central do Brasil.

Isto  posto, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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