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A C Ó R D Ã O
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  LEGALIDADE  DA  TAXA
REFERENCIAL.  COBRANÇA  DO  CUSTO  EFETIVO
TOTAL.  INEXISTÊNCIA  DE  SUCUMBÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  NOS  PONTOS
ELENCADOS.

Não  se  conhece  da  pretensão  recursal  quando  inexiste
sucumbência do recorrente.

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL.
TAC  E  TEC.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  CONTRATO
CELEBRADO ANTES DE ABRIL DE 2008.  PACTA SUNT
SERVANDA.  CLÁUSULA  ABUSIVA  INEXISTENTE.
PROVIMENTO.
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Previstas  no contrato  celebrado entre as  partes  as  taxas
TAC e TEC, notadamente quando o negócio jurídico foi
celebrado antes de abril de 2008, inexiste abusividade das
prestações  exigidas  sob  esses  títulos,  por  estar
prestigiando o princípio do pacta sunt servanda.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer, de
ofício, de parte do recurso e, na parcela conhecida, dar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  HSBC  Bank
Brasil S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Financiamento
de Veículo em face dele ajuizada por Ana Paula Costa Ribeiro.

O  Juízo  a  quo  julgou  procedente  em  parte  o  pedido  e
condenou o promovido a restituir em dobro as quantias pagas pela autora a
título  de  Taxa  de  Abertura  de  Crédito  e  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê,  por
entender que estas remuneravam serviços destinados a instituição financeira. E
julgou improcedente os pleitos relativos à cobrança de juros remuneratórios
acima de 12% ao ano e da capitalização dos juros, sob fundamento de que o
demandado não se submetia a regras da Lei de Usura por integrar ao Sistema
Financeiro  Nacional,  e  que  a  capitalização  mensal  era  admitida  com
periodicidade inferior a um ano. Condenou as partes ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios e reconheceu a sucumbência recíproca.

Alega o apelante que o contrato celebrado entre as partes
está em harmonia com a ordem jurídica em vigor, por ter sido convencionado
de forma livre e sem embaraços, afirmando que a apelada teve conhecimento
do conteúdo das cláusulas.

Sustenta que os juros exigidos da recorrida não destoam
das  regras  estabelecidas  pelo  Conselho  Monetário  Nacional,  e  que  a
capitalização está prevista de forma expressa no contrato objeto desta relação

Apelação Cível nº 0013003-44.2013.815.0011  – Acórdão         2



processual.
Assevera que a taxa de emissão de carnê é legítima por se

encontrar convencionada no contrato pactuado com a apelada, e esta teve a
faculdade de optar por outras modalidade de pagamento. Afirma também que
as quantias arrecadadas sob esse título se destinam a remuneração das despesas
operacionais,  citando-as:  impressão  de  boletos,  postagens  nos  correios,
pagamento das instituições que recebem o título, adimplemento de empresas
de transportes de valores, entre outros.

Afirma que a exigência da tarifa de abertura de crédito
também está respaldada em normas editadas pelo BACEN, pontuando que a
Resolução n° 2.030/96 não veda a cobrança dessa modalidade de prestação.

Pontifica  que agiu de boa fé  no curso da pactuação do
contrato, e que a apelada não faz jus à restituição em dobro.

Questiona, ainda, as verbas sucumbenciais, e afirma que o
julgador deve fundamentar a constituição dessas prestações.

Pugna pelo provimento do recurso para declarar legítima
as  cláusulas  contratuais  concernentes  às  taxas  de  abertura  de  crédito  e  da
emissão de carnê, julgando improcedente o pedido formulado na exordial.

Intimada, f. 148, a apelada deixou transcorrer em aberto o
prazo para ofertar resposta ao recurso, conforme certidão contida nas f. 149.

O Ministério Público opina pelo provimento do recurso,
procedendo-se a reforma da decisão hostilizada, por entender que é legítima a
cobrança das tarifas pactuadas, haja vista que o contrato foi celebrado antes de
abril de 2008, f. 169/171.

É o Relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relator.

1 – Juízo de admissibilidade

Inicialmente  deixo especificado que o  apelo  devolveu a
este  Órgão judicial,  além da pretensão da autora  acolhida  pelo  Juízo  a  quo,
questionamentos concernentes às Taxas de Abertura de Crédito e de Emissão
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de Carnê.

O  apelante  não  suportou  prejuízos  em  relação  ao
percentual  dos  juros  remuneratórios  e  à  capitalização  mensal,  pois  não  se
responsabilizou por essas verbas em razão do comando judicial questionado,
configurando a falta de interesse recursal no que diz respeito as mencionadas
prestações.

Em  face  do  exposto, em  juízo  de  admissibilidade,  de
ofício,  não  conheço  das  controvérsias  pertinentes  à  exigência  dos  juros
remuneratórios e da capitalização mensal.

2- Mérito

Ultrapassada a fase do juízo de admissibilidade, delineio
o âmbito de julgamento deste recurso e pontuo que a questão se refere tão
somente a exigência da Taxa de Abertura de Crédito e a Tarifa de Emissão de
Carnê.

O fundamento invocado pelo Juízo  a quo para acolher a
pretensão da apelada relativa à restituição das taxas de abertura de crédito e de
emissão de carnê foi no sentido de que estas eram ilegítimas por remunerarem
serviços destinados a beneficiar a instituição financeira. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp 1.255.537,
sob o rito dos recursos repetitivos, sufragou entendimento de que a exigência
das taxas de abertura de crédito (TAC)  e de emissão de carnê (TEC) somente é
considerada  legítima  se  o  contrato  foi  celebrado  até  30  de  abril  de  2008,
momento  em  que  entrou  em  vigência  a  Resolução  CMN  n°  3.518/2007,
conforme julgado que transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE  FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO  SIMPLES  DO  INDÉBITO.
RECURSOS  REPETITIVOS.  TARIFAS  BANCÁRIAS.  TAC  E  TEC.
EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.  FINANCIAMENTO  DO  IOF.
POSSIBILIDADE.  1.  A  comissão  de  permanência  não  pode  ser
cumulada  com  quaisquer  outros  encargos  remuneratórios  ou
moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se
de  relação  de  consumo  ou  de  contrato  de  adesão,  a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do
erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4º e 9º
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da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar,
compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e
sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do
Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.4.  Ao tempo da
Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de
tarifas  pelas  instituições  financeiras  era  essencialmente  não
intervencionista,  vale  dizer,  "a  regulamentação  facultava  às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos
de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos,
desde que fossem efetivamente  contratados  e  prestados ao  cliente,
assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar  a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com
o início da 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 pelo Banco Central do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN
3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais
é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
7. 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.
8.  Permanece  legítima a  estipulação  da Tarifa  de  Cadastro,  a  qual
remunera  o  serviço  de   "realização  de  pesquisa  em  serviços  de
proteção  ao  crédito,  base  de  dados  e  informações  cadastrais,  e
tratamento  de  dados  e  informações  necessários  ao  inicio  de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou  de  poupança  ou  contratação  de  operação  de  crédito  ou  de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação
dada pela Resolução 4.021/2011).
9.  É  lícito  aos  contratantes  convencionar  o  pagamento  do Imposto
sobre  Operações  Financeiras  e  de  Crédito  (IOF)  por  meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos
bancários  celebrados  até  30.4.2008  (fim  da  vigência  da  Resolução
CMN  2.303/96)  era  válida  a  pactuação  das  tarifas  de  abertura  de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),  ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto.
- 2ª Tese: 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 Tarifa de Emissão de Carnê
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(TEC)  e  da  Tarifa  de  Abertura  de  Crédito  (TAC),  ou  outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
-  3ª  Tese:  Podem as  partes  convencionar o pagamento  do Imposto
sobre  Operações  Financeiras  e  de  Crédito  (IOF)  por  meio  de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp  1255573/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No  caso  concreto,  vislumbro  que  os  fundamentos  do
Órgão judicial monocrática estão destoantes da motivação exteriorizada pelo
eg. Superior Tribunal de Justiça,  ao apreciar a matéria sob o rito de recurso
repetitivo.

O contexto  dos  instrumentos  probatórios  inserto  nestes
autos retrata  que as  taxas  de abertura de crédito  e  emissão de carnê foram
pactuadas pelas partes, e que o contrato foi celebrado antes do dia 30 de abril
de 2008, f. 86/88.

Como a decisão hostilizada está em descompasso com o
julgado transcrito em epígrafe, outro caminho não resta senão a sua reforma
para afastar a pretensão material da apelada no que diz respeito a exigência da
TAC e TEC.

Com essas considerações,  não conhecido de parcela do
recurso,  e  na  parte  conhecida,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO  para
reformar a sentença e  julgar improcedente os  pedidos relativos à  Taxa de
Abertura de Crédito e à Taxa de Emissão de Carnê.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de julho
de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  179.  Participaram  do
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
Juiz convocado para substituir  o Exmo.  Des.  Saulo Henriques de Sá e
Benevides, Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo.
Dr.  Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho,  Promotor de Justiça
convocado. 
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João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora 
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