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RESUMO 

 

O presente tema foi escolhido por se mostrar de grande relevância dentro do 

cenário jurídico nacional contemporâneo, principalmente após os adventos da 

normatização do instituto dos contratos coligados no âmbito da União Europeia e 

de seus Estado-membros. 

Com efeito, nos últimos anos, os grandes autores estrangeiros vêm dedicando 

ensaios a respeito da natureza da aplicação da tese dos contratos coligados no 

âmbito das relações privadas. 

O tema ganha relevância na medida em que muitos conceituados civilistas 

defendem que é chegado o momento do legislador brasileiro elaborar normas 

para regulamentar o instituto de releva importância diante da complexidade das 

relações jurídicas pós-modernas. 

 

Palavras-chave: Contratos Coligados. Contratos Típicos. Contratos Atípicos. 

Intepretação de cláusulas. Princípios contratuais. Teoria Geral dos Contratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 

This current subject was chosen by if showing itself inside of great relevance on 

the contemponaneous Brazilian legal’s framework, mainly after the regulation of 

the figure of the linked contracts on the European Union’s range and its Member 

States.   

In recent years, the best foreign writers have been dedicating essays regarding to 

the nature of the application of the linked contracts thesis of the reach of private 

relations.   

This subject takes relevance according to many well-known civilists argue that the 

time has come for the Brazilian legislator to develop norms to regulate those 

institute of supreme importance in the face of the complexity of postmodern 

juridical relations. 

 

Key-words: Linked contracts. Typical contracts. Atypical contracts. Interpretation of 

clauses. Contractual principles. General Theory of Contracts. 
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INTRODUÇÃO 

 

A coligação contratual é um instituto pouco estudado (rectius: foi escamoteado 

por um longo período, já que não se pode negar relativa produção doutrinária 

nacional, na primeira metade do séc. XX1) pela doutrina nacional moderna, salvo 

raras obras mais recentes, que tratam sobre tema2, numa fase que podemos 

denominar de fase contemporânea no direito brasileiro. 

 

Cenário diferente do que ocorre na Europa continental, sobretudo nos países 

alinhados com sistema denominado civil law. Com efeito, na Itália e na França, o 

tema ganha relevância e muitos autores se dedicaram a escrever sobre tal 

instituto.  

 

Na Itália, a principal contribuição doutrinária consiste no esforço de classificar os 

possíveis tipos de coligação contratual, tendo esta também se ocupado da 

questão concernente à invalidade e à ineficácia3 dos contratos coligados.  

 

Na França, ao seu turno, a tese se desenvolveu mais recentemente e de maneira 

autônoma e alheia4, em relação aos italianos, já que não sofreu influências 

externas destes últimos. 

 

Em terras francas, a teoria ganhou corpo e saltou aos olhos do legislador, de 

modo que este a positivou, no contexto específico de operações de financiamento 

de bens móveis e imóveis. 

 

                                                             
1
 Notadamente na pena de Pontes de Miranda in Tratado de direito privado. Tomos III, IV, XVIII, 

XXV, XLI. 3. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1970- 1971. 
2
 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2009. 
3
 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Natureza Jurídica do contrato de consórcio: classificação 

de atos jurídicos quanto ao número das partes e quanto aos efeitos; os contratos 
relacionais; a boa-fé nos contratos relacionais; contratos de duração; alteração das 
circunstâncias e onerosidade excessiva; sinalagma e resolução contratual; resolução 
parcial do contrato; função social do contrato. In Revista dos Tribunais. n° 832. Fev 2005. pp. 
113/137. 
4
 ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos Coligados. Revista de direito mercantil, industrial, 

econômico e financeiro. vol. 132. out-dez 2003. pp. 111/128. 
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E não só para tais hipóteses, sendo certo que, com a promulgação de uma lei, no 

ano de 1978, a qual foi posteriormente integrada ao Code de la Consommation5, 

foi quebrado o paradigma jurisprudencial local que qualificava a venda de bens, 

acompanhada de financiamento, como sendo contratos desvinculados6. 

   

Para finalizar a análise do direito estrangeiro, deveremos tratar do instituto no 

âmbito da União Europeia, que expressamente trouxe a coligação contratual em 

seu ordenamento, no contexto do financiamento de venda de bens para o 

consumo7, sendo que a diretiva comunitária foi incorporada pelo direito interno de 

diversos de seus membros, como na Alemanha, país que traz norma específica 

sobre o assunto em seu Bürgerliches Gesetzbuch8, (também conhecido pelo 

acrônimo BGB), em seu §3589. 

 

Embora tenhamos o bom exemplo europeu, em nosso país não criamos regras 

positivas que poderiam proteger melhor as partes, no âmbito de uma relação 

coligacional. Perdemos o momento oportuno, vez que poderíamos tê-lo feito 

quando da promulgação do Código Civil concebido por Miguel Reale, em vigor 

desde 2002 ou mesmo antes, quando da entrada em vigor do Código de Defesa 

do Consumidor, no ano de 1990. 

 

Na verdade, tivemos mais de trinta anos para fazê-lo, enquanto o anteprojeto de 

Código Civil permaneceu engavetado no Congresso Nacional ou durante sua 

tramitação, já que a doutrina estrangeira há muito já falava sobre o assunto e, 

como já dito outrora, muitos países e organismos internacionais já adotavam o 

instituto em seus ordenamentos jurídicos.  

 

                                                             
5
 Literalmente Código do Consumidor. 

6
 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Op. Cit. p. 216. 

7
 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Op. Cit. p. 217. 

8
 Código Civil, em tradução livre ou literalmente Livro das Leis para os Plebeus. 

9
 § 358. Contrato conectado ao contrato revogado: 

(1) Se o consumidor efetivamente revogar sua declaração de intenção de celebrar um contrato 
para o fornecimento de bens ou outros serviços por um empreendedor, ele deixará de estar 
vinculado por sua declaração de intenção de concluir um contrato de empréstimo anexado a este 
contrato obrigado. 
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O professor Antonio Junqueira aponta como falha do não mais tão novo 

código civil, a ausência de regra sobre os contratos coligados 10. Realmente é 

um equívoco do legislador não prever a figura, diferentemente do que fazem 

os ordenamentos dos países considerados economicamente mais 

desenvolvidos.  

 

Enfim, o papel de falar a respeito da matéria dos contratos coligados 

permanecerá com a doutrina e caberá também à jurisprudência, até que a tese 

ganhe força e receba, futuramente, a devida atenção do legislador11.  

 

Após este estudo do direito estrangeiro, pretendemos diferenciar os contratos 

típicos dos atípicos e, assim, investigar a utilização do instituto dos contratos 

coligados, como alternativa ao regime atípico e com o objetivo de impedir 

eventuais abusos e desequilíbrios entre as partes e a inobservância dos princípios 

negociais que devem proteger os contratantes. 

 

Tentaremos também provar a hipótese de que a teoria da coligação contratual é 

igualmente uma técnica de interpretação da vontade das partes, a qual se 

coaduna perfeitamente às regras dispostas nos arts. 112 e 113 do Novel Código 

Civil.  

 

Obviamente não poderemos fugir da conceituação do instituto, a qual intentamos 

aprofundar no decorrer do estudo, além de traçar sua evolução histórica, suas 

espécies e limites.  

 

Ao fim, buscaremos provar que a teoria da coligação é a que melhor explica o 

fenômeno da multiplicidade de elementos de um contrato, inclusive de uma 

relação jurídica nuclear envolvendo mais de um contrato, sendo que cada 

contrato coligado poderá divergir de seu conexo em relação ao objeto ou mesmo 

aos sujeitos.  

 

                                                             
10

 AZEVEDO, Antonio Junqueira de Op. Cit. p. 117. 
11

 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Op. Cit. p. 98. 
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E para concluir o tema, sem, contudo, ter a pretensão de esgotá-lo, a presente 

dissertação visará demonstrar a aplicação prática do instituto, o qual se destina a 

dar segurança às partes, com a correta aplicação da lei e dos princípios 

específicos do direito dos contratos, em todas as relações privadas, quer sejam 

de natureza civil, empresarial ou consumerista.  
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CONCLUSÃO 

 

1. Após passar vários anos esquecida pelo direito brasileiro, a teoria dos contratos 

coligados voltou com vigor, sendo recapturada pela doutrina no início deste 

século e adotada também pela jurisprudência, sendo hoje pacífica sua aplicação 

nas relações contratuais. 

 

2. Na Europa a teoria, após passar igualmente esquecida durante o auge do 

liberalismo econômico dos séculos XVIII e XIX, ganhou corpo e, após passar 

por um período sendo exclusivamente desenvolvida pela doutrina e pela 

jurisprudência, foi ganhando aos poucos a atenção dos legisladores de 

países como Inglaterra, França e Alemanha, assim como da União Europeia 

em si. 

 

3. Na Itália, se desenvolveu a teoria dos contratos coligados, exatamente como a 

concebemos em nosso país, a qual se preocupou em classificar as espécies do 

instituto, tendo também se ocupado das questões da invalidade e da ineficácia 

destas figuras.    

 

4. Na França desenvolveu-se uma teoria paralela e autônoma à italiana, baseada 

no conceito dos grupos de contratos e mesmo antes de a União Europeia 

positivar o instituto, o fez primeiro, através do Code de Consommation. 

 

5. A Alemanha, ao seu turno e obedecendo as prescrições da Diretiva europeia 

87/102/CEE/1984, inseriu dispositivo em seu Código Civil para tratar da figura dos 

contratos coligados no âmbito dos financiamentos de bens ou serviços para o 

consumo. 

 

6. O ordenamento jurídico brasileiro carece de regras específicas para proteger 

estas novas e complexas relações que vem surgindo da prática de mercado, as 

quais surgem em velocidade cada vez mais célere, de modo que o direito a cada 

dia se distancia mais da realidade. 

 



71 
 

 

7. Ao diferenciarmos os contratos típicos dos atípicos no direito brasileiro, como 

premissa para tratar da figura dos contratos coligados, constatamos que os 

primeiros consistem em figuras previstas e regulamentadas em lei, ao passo que 

os segundos tratam-se de figuras não regulamentas em lei, embora possam 

possuir um nome próprio e ser de conhecimento do público em geral. 

 

8. Provamos que da hipótese da coligação contratual é uma boa técnica de 

intepretação dos contratos e que os contratos envolvidos na coligação devem se 

interpretados conjuntamente. 

 

9. Conceituamos o instituto nas pegadas de grandes doutrinadores e 

sinteticamente podemos dizer que depreendemos sua definição como sendo uma 

união de contratos decorrente ou de uma disposição legal, ou de uma natureza 

acessória de um deles, ou de uma volitude das partes e que se encontram em 

relação de dependência unilateral ou recíproca. 

 

10. Traçamos sua evolução histórica, partindo da época clássica do Direito 

Romano, seguindo pela retomada de sua tradição com o advento do Corpus Juris 

Civile¸ arquitetado por Justiniano, seu declínio na Alta Idade Média, passando 

pelos glosadores da Baixa Idade Média, seu recolhimento nos tempos das 

Grandes Revoluções e sua final encarnação, surgida nos pós-guerras.     

 

11. E finalizamos, pois, com a justificativa por trás da teoria, pela qual a figura da 

coligação contratual encontra respaldo na alta complexidade das relações sociais 

e econômicas contemporâneas e na crescente especialização das atividades 

humanas, movimento característico do sistema de organização social conhecida 

como tecnocracia, a qual experienciamos nos últimos 100 anos.    
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RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 

FINANCIAMENTO. NÃO REALIZADA A ENTREGA DA 

MERCADORIA ADQUIRIDA, CABÍVEL A RESCISÃO DO 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA, BEM ASSIM O 

CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO, DADA A 

VINCULAÇÃO ENTRE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

CONTRATOS COLIGADOS. HIPÓTESE EM QUE UM 

NEGÓCIO JURÍDICO NÃO SOBREVIVE DIANTE DA 

RESCISÃO DO OUTRO, POR ESTAREM 

VINCULADOS.  PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 

 

APELAÇÃO CÍVEL 

 

SEXTA CÂMARA CÍVEL 

 

N 70001462845 

 

PELOTAS 

 

LOSANGO PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. 

 

MARIA DOS SANTOS JACOBS 

 

S. J. INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO 

 

APELANTE; 

 

APELADA. 

 

 

INTERESSADA. 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em, rejeitada a 

preliminar, negar provimento ao recurso, o que decidem de conformidade e 

pelos fundamentos constantes das inclusas notas taquigráficas que integram o 

presente acórdão. 

Custas, na forma da lei. 
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Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores Desembargadores, Cacildo de Andrade Xavier, Presidente, e 

Osvaldo Stefanello. 

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2001. 

 

 

 
DES. CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA, 

Relator. 

 

R E L A T Ó R I O  

 

DES. CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA (RELATOR) – Eminentes 

Colegas. Cuida-se de demanda proposta por MARIA DOS SANTOS JACOBS 

contra S. J. INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, em que a autora 

pleiteia a rescisão do contrato mantido com a ré, com a condenação da 

requerida a devolver as parcelas pagas pela requerente, bem assim custas e 

honorários advocatícios. Postula também, de forma liminar, a suspensão do 

pagamento das prestações e a proibição do lançamento do nome da 

demandante em bancos de dados de proteção ao crédito, pedidos deferidos a 

f. 30. Requer ainda o benefício da AJG, deferido também a f. 30. Por fim, 

requer a intimação da Losango Promotora de Vendas Ltda. para tomar ciência 

do feito. Em emenda à inicial, foi requerida a inclusão da Losango no pólo 

passivo do feito. O requerimento foi acolhido a f. 49. A requerida interpôs 

reconvenção, f. 56-57, postulando a condenação da demandante Maria ao 

integral pagamento dos valores financiados. A sentença, f. 100-102, acolheu 

os pedidos formulados pela autora, declarando rescindido o contrato firmado 

com a requerida S. J., bem assim o financiamento obtido junto à requerida 
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Losango. As rés foram condenadas a devolverem os valores pagos, 

atualizados e acrescidos de juros. Custas e honorários advocatícios pelas 

demandadas, à metade, tendo sido a verba honorária fixada em 20% sobre o 

valor da causa. A reconvenção foi julgada improcedente. Contra a sentença 

insurge-se a demandada Losango, por meio de apelação (f. 104-109), 

tempestivamente interposta e preparada. Preliminarmente, alega ser parte 

ilegítima no feito. Sustenta a existência de dois contratos distintos entre as 

partes: um deles de compra e venda, firmado entre a demandante e a 

requerida S. J.; o outro, de financiamento, entre a apelante e a requerente. 

Alega que esse primeiro contrato “nada tem a ver” (f. 106) com a requerida 

Losango. Tanto é assim que a “... insatisfação do requerente não é quanto ao 

contrato de financiamento celebrado entre ele próprio e a empresa Losango 

Promotora de Vendas Ltda., mas sim com as Lojas S. J. INFORMÁTICA, que 

não lhe entregou o bem na data aprazada, não podendo, portanto, a ora 

recorrente, figurar no pólo passivo da presente demanda” (f. 107). Pede a 

extinção do processo quanto à apelante, sem julgamento de mérito, por 

ilegitimidade passiva. No mérito, reitera argumentos antes referidos quanto à 

preliminar. Sustenta que a requerente não fez prova de que a requerida S. J. 

tivesse condicionado a venda do bem à realização de financiamento junto à 

apelante. Alega que a demandante poderia obter os recursos financeiros em 

qualquer outra empresa de crédito. Afirma que o fato de a ré S. J. não ter 

entregado o microcomputador não pode tornar a apelante responsável 

solidária pelos prejuízos sofridos pela requerente. Pede, caso vencida a 

preliminar, seja reformada a sentença para desacolher os pedidos. Recebido o 

recurso no duplo efeito, foi intimada a requerente, que ofereceu resposta a f. 

114-115. Afirma que a ré Losango não demonstrou o repasse dos valores 

recebidos da autora à requerida S. J. Reitera argumentos da inicial e pede a 

manutenção da sentença. Não há intervenção do Ministério Público. Os autos 
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subiram ao Tribunal. Vieram conclusos para julgamento em 5.9.2000 e foram 

submetidos à revisão do eminente Desembargador Cacildo de Andrade Xavier. 

 

É o relatório. 

 

V O T O  

 

DES. CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA (RELATOR) – Eminentes 

Colegas. Cumpre, inicialmente, realizar breve relato dos fatos que deram 

causa à presente demanda. 

A autora sustenta ter contratado junto à ré S. J. Informática a 

compra de um microcomputador no valor de R$ 2.500,00, em 21.7.1997. O 

pagamento dar-se-ia em vinte e quatro prestações mensais de R$ 165,45, por 

meio de financiamento obtido perante a demandada Losango, prevista ainda 

uma entrada de R$ 200,00, paga pela requerente no ato da compra. 

Contudo, mais de cinco meses após, a mercadoria não foi 

entregue, satisfeitas até então cinco parcelas do financiamento. Em 

decorrência, postula a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. 

Liminarmente, requereu a suspensão dos pagamentos das prestações e a 

proibição da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 

Em petição de f. 47-48 a demandante requereu a inclusão da 

Losango no pólo passivo do feito, o que foi deferido pela decisão de f. 49. Em 

sua defesa, sustenta a Losango em nada afetar o financiamento contraído pela 

demandante o não cumprimento do contrato de compra e venda pela ré S. J., 

ao argumento de que o mútuo não estava vinculado à entrega da mercadoria. 
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Afirma que a conduta irregular foi praticada pela S. J. e não pela Losango. Em 

reconvenção, postulou a condenação da autora ao pagamento do total do 

débito relativo ao financiamento. 

A sentença deve ser mantida nas suas conclusões. 

A preliminar de ilegitimidade passiva será examinada juntamente 

com o mérito, visto que, no caso dos autos, com ele se confunde. 

O comprovante de débito de f. 14 dá conta de que o montante 

total concedido pela Losango a título de financiamento importava R$ 2.500,00, 

exatamente o valor da compra da autora, sendo que R$ 200,00, relativos à 

entrada, foram pagos diretamente à requerida S. J. (recibo de f. 14), o que 

demonstra a existência de relacionamento comercial entre as demandadas.  

Tais elementos evidenciam que a contratação do financiamento 

não se deu de forma independente à compra efetuada. Em verdade, ao 

contrário do que alega a Losango, a concessão dos valores estava, desde o 

início, vinculada à compra do bem junto à ré S. J.  Os documentos 

mencionados demonstram a existência de relação comercial entre as 

demandadas, sendo possível concluir que o financiamento já era posto à 

disposição do consumidor na própria S. J., mediante convênio com a Losango, 

fato, aliás, bastante comum no comércio atual. 

Assim, não realizada a entrega da mercadoria, cabível a rescisão 

do contrato de compra e venda firmado com a ré S. J., bem assim o 

cancelamento do financiamento contraído junto à Losango, visto que, 

vinculado à aquisição da mercadoria, não pode subsistir diante da não 

concretização da mesma. 

Na realidade, a compra e venda e o financiamento, no caso dos 

autos, apresentam-se como contratos coligados, os quais, como ensina 

Waldirio Bulgarelli (Contratos mercantis, 9ª ed., São Paulo, Atlas, 1997, p. 91) 
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“(...) são queridos pelas partes como um todo. Um depende do outro de tal 

modo que cada qual, isoladamente, seria desinteressante”. Prossegue o 

comercialista: 

“Na primeira forma, dois contratos completos, embora 

autônomos, condicionam-se, reciprocamente, em sua 

existência e validade. Cada qual é a causa do outro, 

formando uma unidade econômica. Enfim, a intenção 

das partes é que um não exista sem o outro. (...) Visto 

que nessa união de contratos há reciprocidade, 

extingue-se ao mesmo tempo a dissolução de um, 

implicando a do outro”. 

 

No mesmo sentido posiciona-se Francesco Messineo 

(Enciclopédia del diritto, Varese, Giuffrè Editore, 1962, v. X, verb. “contratto 

collegato”, p. 48-54), que classifica os contratos coligados em unilaterais e 

bilaterais. Nos primeiros, verifica-se a existência de um contrato principal e de 

um contrato auxiliar ou acessório, em que a invalidade, ineficácia, 

rescindibilidade ou resolução do negócio jurídico principal implica a do 

acessório. Já nos contratos bilaterais constata-se estreita interdependência 

entre os mesmos, aproximando-os do contrato unitário, cumprindo apurar, 

nessa modalidade, a extensão e os efeitos da reciprocidade existente entre os 

negócios jurídicos. 

No presente litígio, possível depreender-se o caráter acessório do 

financiamento em relação à compra e venda, visto que o primeiro, como fica 

evidenciado a partir dos elementos constantes dos autos, vinculava-se à 

realização do segundo, conquanto este último dependesse do financiamento 

para a sua perfectibilização. Recorrendo à expressão de Oppo (Contratti 

Parasociali, Milão, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1942, p. 78-80, 

citado no voto do Min. Moreira Alves no RE n. 84.727-RJ, publicado na RTJ  
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77, p. 997-1.003), “não somente o acessório segue o principal, mas 

eventualmente o principal também segue o acessório”.  

Na espécie, a rescisão do contrato principal reflete-se no outro 

negócio jurídico, visto que pela prova dos autos, inclusive declarações 

expressas das partes, demonstrado ficou que o financiamento somente foi 

concluído em função da compra e venda.  

 Como se vê, mostra-se totalmente irrelevante a questão do 

repasse de valores da Losango para a S. J., ou vice-versa, ou mesmo da 

entrega de numerário à autora. De qualquer sorte, como bem assinalou a 

sentença (f. 101), não ficou comprovado o repasse de valores, em nome da 

autora, à requerida S. J., circunstância a confortar inteiramente o acolhimento 

do pedido formulado na inicial. 

Finalmente, cumpre salientar que não poderá ser penalizado o 

consumidor, alvo das atividades das requeridas, realizando a operação de 

crédito com o fito de adquirir um bem determinado, fato que desde o início era 

do conhecimento da Losango, em face das relações mantidas com a S. J.  

Desse modo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, 

nego provimento ao recurso. 

É o voto. 

 

DES. CACILDO DE ANDRADE XAVIER (PRESIDENTE-REVISOR) – De 

acordo.  

 

DES. OSVALDO STEFANELLO – De acordo. 

 

 

Decisor(a) de 1º Grau: Suzana Viegas Neves da Silva - Pretora. 
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ANEXO C



APELAÇÃO CÍVEL Nº 581.878-6

VARA CÍVEL E ANEXOS DO FORO REGIONAL DE COLOMBO DA

COMARCA DA RMC

Apelante: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS S/A

Apelada:CLAUDEMIR FERREIRA PINTO

Relator: (Des. STEWALT CAMARGO FILHO)

Rel. Desigado: Juiz FRANCISCO JORGE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DAS

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRECEDENTES STJ. TEORIA DA

IMPREVISÃO. IMPROPRIEDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE

JUROS. TAXA EFETIVA MENSAL EM DESCOMPASSO COM TAXA

ANUAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. ENCARGO ABUSIVO E

ILEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE

CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. DESCARACTERIZAÇÃO

DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO

MÉRITO. APELO NEGADO.

1. Consoante entendimento pacificado no STJ é perfeitamente possível

a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria

de defesa na ação de busca e apreensão.

2. A possibilidade de revisão dos contratos não decorre apenas da

ocorrência de fato superveniente, passível de desequilibrar o pacto,

mas também da necessidade da verificação e da conseqüente exclusão

das ilegalidades eventualmente pactuadas.

3. A divergência entre a taxa efetiva mensal e a anual de juros

demonstra a prática da capitalização mensal, que é ilegal em contratos

onde não houve expressa pactuação deste encargo, ainda que

celebrado após a Medida Provisória nº 2.170.

4. A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que é lícita a

cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com

correção monetária, nem com juros moratórios ou multa moratória.

5. A indevida capitalização mensal dos juros e a abusiva cumulação de

comissão de permanência com outros encargos, resulta em

descaracterização da mora, importando na extinção da ação de busca e

apreensão sem resolução de mérito, já que se encontra ausente

requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

6. Apelação a que se nega provimento. I. Relatório

Insurge-se o banco apelante contra decisão proferida nos autos da

ação de busca e apreensão autuada sob nº 1.403/2006 (fls. 98-101),

perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá,

que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por lhe
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considerar carecedor de ação em razão de não ter sido comprovada a

mora do devedor.

Sustenta o apelante restar equivocada esta decisão, sob a alegação de

que teria devidamente constituído o devedor em mora, de modo que

não poderia, então, ser eximido de cumprir as obrigações

contratualmente assumidas, mesmo porque teria confessado sua

inadimplência

Em seguida, aponta que as matérias suscitadas na contestação seriam

totalmente impertinentes, pois entende que não caberia a revisão de

contrato em sede ação de busca e apreensão, já que de acordo com a

regra contida no art. 3º, § 2º do Dec. 911/69, apenas poderia ser

alagado como matéria de defesa o pagamento do débito e/ou

cumprimento das obrigações contratuais.

Destaca, ainda, que desde o momento da contratação o apelado já

teria tido conhecimento do conteúdo e extensão do pacto a que estava

se obrigando, de modo que seria inconsistente ele ter invocado

somente neste momento contrariedade as cláusulas contratadas, com

o intuito de eximir-se do cumprimento da obrigação.

Nega que tenha praticado a capitalização mensal de juros no contrato

em discussão, pois assevera que sobre o valor das prestações incidiu

tão somente ajuste monetário, não tendo havido qualquer incidência

de juros.

Além do mais, refere que inexistiriam cláusulas abusivas no contrato

de financiamento em discussão, de modo que a eventual modificação

das mesmas só poderia ocorrer sob a ótica da denominada teoria da

imprevisão, prevista tanto no CDC quanto no novo Código Civil, pelo

que conclui que o réu deveria, então, ter comprovado nos autos a

superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o

que, todavia, não teria ocorrido, devendo, assim, ser integralmente

mantidas as cláusulas pactuadas.

Defende a legalidade da contratação da comissão de permanência, a

qual apenas não poderia exceder a taxa de juros pactuada no contrato

original e não poderia ser cumulada com correção monetária, o que

afirma que não se verificaria na espécie.

Finaliza, então, pedindo o conhecimento e provimento do presente

recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença recorrida

(fls. 104-112).

Recebido o recurso em seu duplo efeito (fls. 127) e intimado o apelado,

este quedou-se inerte.

Eis, em síntese, o relatório.

II. Voto - fundamentos

Trata-se de apelação interposta contra sentença - proferida pelo MM.

Juiz de Direito LETÍCIA ZÉTOLA PORTES - que julgou extinto o
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processo sem resolução do mérito, por considerar que a instituição

apelante seria carecedora de ação em razão da não comprovação da

mora.

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade -

tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato

impeditivo -, e intrínsecos - legitimidade, interesse e cabimento -,

merece, assim, ser conhecido o presente recurso de apelação.

Cinge-se a presente apelação nos seguintes aspectos: a)

impossibilidade da revisão contratual em sede de ação de busca e

apreensão; b) inocorrência de cláusulas abusivas e inadmissibilidade

da modificação do pacto diante do não preenchimento dos requisitos

necessários à aplicação da teoria da imprevisão; c) inexistência da

capitalização mensal de juros no contrato em discussão e d) legalidade

da incidência da comissão de permanência.

Pois bem!

II.I. Revisão de contrato como matéria de defesa

Inobstante o banco apelante insista em sustentar que seria

inadmissível a alegação de abusividades contratuais como matéria de

defesa em sede de ação de busca e apreensão, não lhe assiste qualquer

razão neste ponto, pois, consoante se posiciona o SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a exemplo do acórdão de relatoria da

MINISTRA NANCY ANDRIGHI "... Consolidou-se o entendimento no

sentido de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da

ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela

ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do

questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja

pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que

deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser

reunida para julgamento conjunto com essa. Nada impede - e é até

mesmo salutar do ponto de vista processual - o cabimento de

reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação

fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução

de quantias pagas a maior." (STJ, RESP. 801374/RJ, Rel. MINISTRA

NANCY ANDRIGHI) in: www.stj.jus.br acesso em 17 de julho de 2009.

A propósito, este também é o entendimento que predomina no âmbito

deste Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes julgados:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

RECURSO CONHECIDO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA

DEVOLVER AO TRIBUNAL O EXAME DA MATÉRIA - PRELIMINAR

DE NULIDADE DA SENTENÇA REPELIDA - JULGAMENTO

ANTECIPADO DA LIDE ANUNCIADO - AUSÊNCIA DA

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL - PRECLUSÃO -

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - MORA
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CONSTITUÍDA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO E REVISÃO DAS

CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PRECEDENTES STJ - SENTENÇA

ANULADA 1. "A mera reprodução dos termos da contestação não

acarreta, por si só, o não conhecimento do recurso de apelação" (STJ,

AgRg no Ag 807531/MS) . 2. Extemporânea a alegação de

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide em sede de

apelação se, quando do anúncio deste, a parte não interpôs o recurso

cabível. 3. Possível a discussão sobre a legalidade de cláusula

contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. 4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. (TJPR,

Apelação cível nº 525.144-3, Rel. José Carlos Dalacqua, 18ª CCv, Foro

Central da RMC, j. 20/05/2009, DJ: 164) In: www.tjpr.jus.br acesso

em 17 de julho de 2009.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO

DE LIMINAR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12%

AO ANO - SENTENÇA HOSTILIZADA QUE CONFIRMA A

UTILIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO PERCENTUAL

CONTRATADO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS

CONTRATUAIS ABUSIVAS - PEDIDO INSERTO EM CONTESTAÇÃO

- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

MATÉRIA PACÍFICA E SUMULADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL

DE JUSTIÇA - SÚMULA 297 - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO

- POR UNANIMIDADE. (TJPR - 17ª C.Cível - AC 0508210-8 - Foz do

Iguaçu - Rel.: Des. Fernando Vidal de Oliveira - Unanime - J.

17.12.2008) In: www.tjpr.jus.br acesso em 17 de julho de 2009.

Conclui-se, portanto, que é perfeitamente cabível a discussão sobre a

legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação

de busca e apreensão, até mesmo em homenagem aos princípios da

economia e da celeridade processual. II.II. Da teoria da imprevisão

Aponta o banco apelante que os contratos em discussão somente

poderiam ter sido revistos diante da ocorrência de acontecimentos

extraordinários e imprevistos, o que, contudo, não teria ocorrido na

espécie, logo, afirma que seria inadmissível qualquer revisão.

Todavia, este argumento não merece prosperar, pois a possibilidade

de revisão dos contratos não decorre apenas da ocorrência de fato

superveniente, passível de desequilibrar o pacto, mas também da

necessidade da verificação e da conseqüente exclusão das ilegalidades

eventualmente pactuadas, fato este que, como é notório, ocorre

reiteradamente em contratos bancários, como é o caso dos autos.

Aliás, já é pacífico o entendimento, tanto na doutrina como na

jurisprudência, em ser possível a revisão em face da aplicabilidade do
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CDC, bem como diante da relatividade do contrato, que mitigam o

princípio pacta sunt servanda, com o fito de assegurar a real

concretização dos conceitos norteadores da função social do contrato,

da boa-fé objetiva e também do equilíbrio da relação contratual.

Outrossim, cabe ponderar que o contrato objeto de revisão se revela

como pacto de adesão, onde ao aderente não é dada a possibilidade de

discussão de suas cláusulas, redigidas pelo banco e impostas ao

mutuário, de forma que a eventual existência de disposições abusivas,

que afrontem a lei, impõe sua modificação.

Neste sentido vem decidindo esta Corte:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTA CORRENTE. CARTÃO

DE CRÉDITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. POSSIBILIDADE

DIANTE DA VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADES PACTUADAS.

JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NA CONTA CORRENTE.

AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. LIMITAÇÃO EM 12% A. A..

SÚM. 121/STF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PRÁTICA

DEMONSTRADA NA CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO

ARTIGO 354 DO CÓDIGO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE

NO CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS DE

EMPRÉTIMO. PRÁTICA DE ANATOCISMO. LIMITAÇÃO DOS

JUROS PRATICADOS NOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO

E DE EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS

RECURSOS. 1. É plenamente possível a revisão do contratos

bancários, a fim de se analisar as possíveis ilegalidades praticadas pelo

agente financeiro, haja vista que a revisional de contrato não se

restringe exclusivamente aos casos de aplicação da teoria da

imprevisão. (...).

(TJPR - 13ª C.Cível - AC 0489045-7 - Foro Central da Região

Metropolitana de Curitiba - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Francisco Jorge -

Por maioria - J. 29.10.2008) In: www.tjpr.jus.br acesso em 17 de julho

de 2009.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. INSTRUMENTOS DE

ABERTURA DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA

PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO (1) DO BANCO.

RELATIVIZAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO

DA TEORIA DA IMPREVISÃO....
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