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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0030302-14.2009.815.2003
ORIGEM: 3ª Vara Regional de Mangabeira 
RELATOR: Juiz José Ferreira Ramos Júnior, convocado para substituir 
a Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
1º APELANTE: Gustavo Barbosa de Oliveira
ADVOGADO: Américo Gomes de Almeida
2º APELANTE: Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGADA
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  ILEGAL  DE  JUROS.  INOCORRÊNCIA.
PACTUAÇÃO  EXPRESSA  NO  CONTRATO  CELEBRADO  APÓS  A
ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000.
LEGALIDADE DAS TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE
EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE
A  30.04.2008.  ABUSIVIDADE  NÃO CONSTATADA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO À  PRIMEIRA APELAÇÃO E  PROVIMENTO DA
SEGUNDA.

1.  Segundo  o  STJ,  só  é  admissível  a  alteração  da  taxa  de  juros
judicialmente caso constatada a sua abusividade em relação à taxa
média praticada no mercado. 

2.  Tendo  sido  o  contrato  celebrado  após  a  entrada  em vigor  da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000, não há ilegalidade na utilização
da  capitalização  mensal  de  juros,  desde  que  expressamente
pactuada.  Trata-se  de  entendimento  consolidado  no  Superior
Tribunal de Justiça.
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3. O STJ firmou o entendimento que a Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) pactuadas em contratos
anteriores a 30.4.2008 são legais,  salvo a abusividade constatada
caso a caso.

Vistos etc.

Tratam-se de recursos apelatórios opostos contra sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Regional de Mangabeira (f. 241/251), que, nos
autos da ação revisional proposta por GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, julgou
parcialmente procedente os  pedidos autorais,  para declarar  a ilegalidade da
taxa de abertura de crédito, taxa de emissão de boleto, bem como a devolução
dos valores pagos em decorrência destas.

O primeiro apelante (autor) busca a reforma da sentença apenas
quanto a impossibilidade de pactuação da capitalização de juros (f. 254/257).

O  segundo  apelante  (BANCO  SANTANDER  BRASIL  S/A)  busca
reformar a sentença baseado nos seguintes fundamentos: a) inexistência de
vício  de  consentimento  na  celebração  do  contrato;  b)  impossibilidade  de
restituição  de  valores;  c)  legalidade  da  cobrança  das  taxas  de  abertura  de
crédito, emissão de boletos e serviços de terceiros; d) inversão dos honorários
advocatícios para parte autora/apelante (f. 258/277).

Somente o banco apelante apresentou contrarrazões às fls. 309/333.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às f. 366/368, não opinando
sobre o mérito, alegando ausência de interesse público.

É o relatório.

DECIDO. 

1ª APELAÇÃO 

O promovente busca a reforma da sentença quanto à impossibilidade
de pactuação da capitalização de juros.

Sobre a  capitalização de juros, é remansosa a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que após a entrada em vigor
da Medida Provisória n.  1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros
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pelas instituições financeiras desde que expressamente pactuada no contrato.
Eis alguns julgados nesse sentido:

CONTRATO  BANCÁRIO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  AUSÊNCIA  DE  PACTUAÇÃO
EXPRESSA. [...] Nos contratos bancários firmados posteriormente à
entrada em vigor  da  MP n.  1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  n.
2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, desde
que expressamente prevista no ajuste (Recurso Especial repetitivo n.
973.827/RS) […] (EDcl no AREsp 158.761/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  27/08/2013,  DJe
05/09/2013).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA VIGÊNCIA DA MP
1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA. 1. Para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se
necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação
específica  possibilitando  a  pactuação,  como  nos  contratos  bancários
posteriores  a  31/3/2000  (MP  1.963-17/2000,  reeditada  pela  MP  2.170-
36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº
32/2001  (AgRg  no  REsp  1.052.298/MS,  Rel.  Min.  ALDIR  PASSARINHO
JUNIOR,  Quarta  Turma,  DJe  de  1º/3/2010);  e  (II)  expressa  previsão
contratual  quanto  à  periodicidade.  2.  De  acordo  com  o  entendimento
pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, há
previsão  expressa  de  cobrança  de  juros  capitalizados  em periodicidade
mensal  quando a taxa de juros  anual  ultrapassa o duodécuplo da taxa
mensal. […] (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. Ministro
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  13/08/2013,  DJe
03/09/2013).

[…] A capitalização de juros, independentemente do regime legal aplicável
(anterior ou posterior à MP n.º 1.963/2000), somente pode ser admitida
quando  haja  expressa  pactuação  entre  as  partes.  […]  (AgRg  no  REsp
1274215/RS,  Rel.  Ministro  MARCO BUZZI,  QUARTA TURMA,  julgado em
06/08/2013, DJe 21/08/2013).

Analisando o contrato de financiamento (f. 193/194), verifica-se que
o  primeiro requisito, ou seja, o de que o contrato tenha sido celebrado em
momento posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.963-17/2000,
que se deu em 31/03/2000, restou atendido, na medida que foi celebrado no
ano de 2007. Quanto ao segundo requisito de que tenha havido pactuação
expressa da capitalização mensal de juros, verifica-se que consta como taxa de
juros remuneratórios o percentual mensal de 1,99%, o que, em um ano, caso
se levasse em consideração o uso de juros simples, alcançaria 23,88%.
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Ocorre que do próprio instrumento contratual consta que os juros
remuneratórios,  levando-se  em consideração  o  período  de  um ano,  são  de
26,68%,  o que já deixa claro para o consumidor,  ora  apelante,  que estão
sendo aplicados juros compostos, o que, por si só, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, já basta para comprovar que houve a pactuação
expressa de capitalização mensal de juros. Eis julgados no mesmo norte:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.  POSSIBILIDADE.  1.  A previsão, no
contrato  bancário,  de  taxa  de  juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da
mensal  é  suficiente  para  permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual
contratada. 2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 40.562/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013,
DJe 28/06/2013)

[….] A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual  deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual  contratada  [….]  (REsp  n.
973.827/RS, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).

Desta  feita,  o  pleito  revisional  do  apelante  ponto  não  merece
prosperar. 

2ª APELAÇÃO

O cerne da questão reside em saber se são válidas as cobranças das
taxas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC).

Quanto a  essas taxas,  não há maiores  discussões  a fazer,  pois  o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria nos seguintes termos, in verbis:

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  da  Lei  4.595/1964,  recebida  pela
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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 (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
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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).

Conforme se extrai do julgado, a Taxa de Abertura de Crédito e a
Taxa de Emissão de Carnês passam a ser ilegais nos contratos firmados
posteriores  a data de 30.4.2008.  No caso  em disceptação,  o contrato
entre as partes foi celebrado em 05/09/2007, cuja inserção de tais taxas
em disposições contratuais configuram-se, portanto, como legais.

Ademais, o autor/apelante não demonstra, com base em parâmetros
objetivos,  que  as  aludidas  tarifas  foram pactuadas  em patamar  abusivo  no
presente contrato, falhando com a regra do art. 333, inciso I do CPC.

Diante das considerações expendidas e com arrimo no art. 557 do
CPC,  nego seguimento ao primeiro apelo e, quanto ao segundo, dou
provimento para declarar como legal a pactuação das tarifas de abertura de
crédito  (TAC)  e  de  emissão  de  carnês  (TEC),  afastando  da  sentença  a
condenação na restituição dos valores pagos decorrentes destas.

Por fim,  inverto os ônus sucumbenciais em sua totalidade para o
autor/apelante,  tendo  em vista  que  foi  vencido  em todos  os  seus  pedidos,
arbitrando os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em
relação às custas, determinando a aplicação do art. 12 da Lei nº 1060/50, em
virtude de ser beneficiário da justiça gratuita (f. 23).

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 25 de agosto de 2014.

        

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                          Relator


