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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

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003452-89.2009.815.0331
ORIGEM: 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita
RELATOR: Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
1º APELANTE: Ivanildo Santos de Lima
ADVOGADO: Américo Gomes de Almeida
2º APELANTE: Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva
APELADOS: Os mesmos

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA  DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEIÇÃO

- O magistrado pode, ex officio, julgar o mérito de forma
antecipada, quando a matéria for unicamente de direito, ou
também de fato, mas desnecessária a produção de prova em
audiência.

PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.

- Estando a inicial nos moldes dos arts. 282 e ss. do CPC, há de
rejeitar-se a prefacial de inépcia. Nenhum dos vícios
estampados no parágrafo único do art. 295 do CPC recai sobre
a inicial. Com uma boa narrativa dos fatos, o causídico permitiu
a intelecção de todos os aspectos da demanda, formulando
pedido juridicamente possível e consentâneo ao que foi exposto
nos autos.
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1ª APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
JULGAMENTO FAVORÁVEL À PARTE PROMOVENTE. INTERESSE
RECURSAL. REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE
DOS RECURSOS AUSENTE. APELO. SEGUIMENTO NEGADO.

- Cada recurso deve se revestir necessariamente de interesse
recursal,  ou  seja,  deve  ter  utilidade  e  necessidade  para
conseguir-se  situação  mais  vantajosa  que  a  outorgada  pela
decisão  que lhe  foi   desfavorável.  A  falta  desses  requisitos
inviabiliza o conhecimento do recurso.

- Recurso a que se nega seguimento com arrimo no art. 557 do
CPC.

2ª  APELAÇÃO CÍVEL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
APLICAÇÃO  DO  CDC.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
POSSIBILIDADE  DESDE  QUE  PREVIAMENTE  PACTUADA.
PREVISÃO DA TAXA MENSAL SUPERIOR AO DUODÉCLUPO DA
ANUAL.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA  NO  CONTRATO  CELEBRADO
APÓS  A  ENTRADA  EM  VIGOR  DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº
1.963-17/2000. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
COM  JUROS  E  MULTA  MORATÓRIOS.  BIS  IN  IDEM.
PRECEDENTES  DO  STJ.  IMPOSSIBILIDADE.  COBRANÇA  DE
TARIFA  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  (TAC).  LEGALIDADE.
AUSÊNCIA  DE  ABUSO  NO  VALOR  COBRADO.  TARIFA  DE
PROTEÇÃO  FINANCEIRA.  ENCARGO  REPASSADO  AO
CONSUMIDOR SEM DEVIDA INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DO ART. 6º, VIII DO CDC. PROVIMENTO PARCIAL. 

-  A  capitalização  dos  juros  é  lícita  nos  contratos  bancários
celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP nº
2.170-36), desde que pactuada. Contudo, não havendo prova
de que houve a pactuação contratual, há de julgar-se ilegal tal
prática.

- De  acordo  com  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é o bastante para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
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-  A cobrança da comissão de permanência é vedada quando
cumulada com encargos remuneratórios e correção monetária,
conforme entendimento do STJ.

- 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, ressalvado o
abuso devidamente comprovado.

-  TJPB:  “A  cobrança  de  encargos  em relação  a  serviços  de
terceiros,  gravame  eletrônico  e  ressarcimento  de  despesas
promotora de vendas, embora previstos em contrato, mas sem
a especificação dos serviços que realmente foram realizados,
ofende a Resolução 3.518/64 do CMN e o art. 6º, III, do CDC.”
(APELAÇÃO CÍVEL n. 0038220-75.2009.815.2001, Relator: Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque, Primeira  Câmara  Cível,
publicação: 15/04/2014).

-  Provimento parcial  da  segunda apelação com base  no art.
557, § 1º-A do CPC.

Vistos etc.

Tratam-se de apelações cíveis  interpostas contra sentença (f.
205/213) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita
que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
ajuizada por IVANILDO SANTOS DE LIMA em face do BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, julgou procedente a exordial, para declarar insubsistente a
capitalização  dos  juros,  vedar  a  comissão  de  permanência,  multa
compensatória, tarifas de cadastro e de proteção financeira e determinar a
devolução simples do indébito.

O  primeiro apelante (autor)  alegou as seguintes questões:
manifesta ilegalidade da aplicação da Tabela Price e, em consequência, do
anatocismo; impossibilidade de acumulação da comissão de permanência
com a correção monetária e a ilegalidade das diversas tarifas cobradas no
contrato.  Arguiu,  também,  a  necessidade  de  aplicação  do  Código  de
Defesa do Consumidor  à  revisão do  contrato,  devendo a sentença  ser

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607666/artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607548/inciso-iii-do-artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
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reformada em sua totalidade (f. 223/239).

O  segundo  apelante  (banco)  aduz,  preliminarmente,
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, além de
inépcia da inicial, pois da narração dos fatos não decorre conclusão lógica.
No mérito, afirma que não é qualquer motivo que enseja a revisão do
contrato,  mas  somente  as  situações  imprevisíveis;  que  inexiste
onerosidade excessiva; que a capitalização dos juros é legal; que não há
cumulação  de  comissão  de  permanência  e  correção  monetária,  sendo
aquela  verba  legal.  Sustenta,  ainda,  que  as  tarifas  cobradas  não  são
abusivas  e  estão  dentro  do  parâmetro  da  legalidade,  pois  objetivam
remunerar a instituição financeira pelos serviços prestados. Sendo assim,
não havendo má-fé na cobrança dos valores,  não há que se falar  em
restituição.

Ambas as partes foram devidamente intimadas e apresentaram
suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (f. 326-
328 e 359-361).

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, posicionou-
se pelo desprovimento de ambas as apelações (f. 368/372).

É o relatório.

DECIDO.

1ª PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL.

O segundo apelante (Banco Santander) afirma que a petição
inicial é inepta, pois da narração dos fatos não há conclusão lógica.

Discute-se nos autos a possibilidade de o demandante receber
em dobro quantia que, supostamente, foi embolsada pelo banco de forma
indevida. Assim, não há que se falar em acontecimentos extraordinários
ou imprevisíveis, de modo a tornar a prestação onerosa para uma das
partes, muito menos em inépcia da inicial, pois a petição cumpriu o
disposto no art. 282 do CPC, seja com referência aos fatos ali inseridos,
seja pela documentação colacionada, não se podendo, em hipótese
alguma, adotar a regra do art. 295, I, do mesmo Códex. 
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Por tais argumentos, rejeito a primeira preliminar.

2ª PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA.

O segundo recorrente aduziu, também, a necessidade de anular
a sentença para que os autos retornem à primeira instância para dilação
probatória, em razão do julgamento antecipado da lide.

Razão não lhe assiste. Isso porque o art. 330, inciso I, do CPC,
autoriza que o juiz, ex officio, julgue o mérito da questão de forma
antecipada, quando a matéria for unicamente de direito ou quando não
houver necessidade de produzir prova em audiência.

A  antecipação do julgamento não constitui, de forma alguma,
desrespeito ao aludido princípio constitucional, quando o juiz verificar nos
autos a existência de provas suficientes para o deslinde da causa, o que é
indiscutível no caso em tela. A questão não necessita de dilação probatória
em audiência, sendo suficiente as provas documentais, notadamente a
cópia do contrato.

Constato, ainda, que resta clara a desnecessidade de produção
de provas em audiência, não havendo qualquer prejuízo ao réu, de modo
que acertada a decisão de proferir o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, destaco precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, COMBINADA COM
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ART. 557
DO CPC. SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS ARGUMENTOS SOBRE OS QUAIS O ACÓRDÃO
TERIA SIDO OMISSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO
AO ART. 234 DO CPC. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE. VERIFICAÇÃO
DO TEOR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. […]  5. O acórdão recorrido,
com base no exame dos elementos fático-probatórios dos autos,
concluiu ser desnecessária a realização de audiência de instrução e
julgamento para a solução do feito, sendo suficiente a prova
documental, de modo que é inviável, em sede de recurso especial, a
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revisão de tais questões, haja vista o óbice da Súmula 7 desta Corte
Superior.  6. Consoante jurisprudência desta Corte, compete ao
magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
previsto no art. 131 do Código de Processo Civil, decidir quais as
provas necessárias para formar sua convicção. 7. Agravo regimental
não provido.1

Isso posto, rejeito a segunda preliminar.

MÉRITO RECURSAL

1ª APELAÇÃO: Ivanildo Santos de Lima

O caso em disceptação diz respeito a uma ação de  revisão
contratual, a qual foi julgada procedente, conforme sentença de fls. 205-
213. No entanto, apesar de beneficiado com a decisão, o autor manejou
recurso apelatório  arguindo matérias já acolhidas em seu favor. Por isso,
por faltar-lhe interesse recursal, entendo que deve ser negado seguimento
ao apelo.

A sentença foi totalmente favorável ao apelante e a apelação
questiona justamente os pontos nos quais saiu-se vencedor, de modo que
não há o que se discutir por meio do apelo, eis que ausente o interesse
recursal.

O interesse recursal é requisito intrínseco para a parte
insurgente, ou seja, uma  condição de admissibilidade. Este interesse
assemelha-se com o interesse de agir das condições da ação, ou seja, a
parte deve demonstrar o binômino necessidade/utilidade para recorrer da
decisão.

A utilidade se manifesta no momento em que o recorrente
espera, com o julgamento da peça recursal, situação mais vantajosa a que
foi conferida pela decisão anterior. A necessidade estará presente no
instante em que seja imprescindível usar as vias recursais para impugnar
o decisum questionado. A falta de um destes requisitos inviabiliza a
interposição recursal, não configurando, portanto, o interesse processual
de recorrer. 

1 AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe
18/10/2012.
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Neste sentido, ensina Fredie Didier Júnior que:

O exame do interesse processual recursal segue a metodologia do
exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso
seja admissível, é preciso que haja utilidade  - o recorrente deve
esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa,
do ponto de vista prático, do que aquela em que haja posto a decisão
impugnada. 2

A mesma tese é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgado transcrito a seguir:

TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE CND. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
PRAZO DE VALIDADE ESGOTADO. IRREVERSIBILIDADE DA
SITUAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.  1. O recurso há
de revestir-se de utilidade e necessidade para conseguir-se
situação mais vantajosa que a outorgada pela decisão
desfavorável. A falta desses requisitos informativos do
interesse processual inviabiliza o recurso.3 2. Violação à lei não
caracterizada. 3. Recurso especial improvido.

No caso em tela,  não há como se esperar uma situação mais
vantajosa com o julgamento do recurso,  uma vez que as  questões
suscitadas na apelação foram acolhidas. A sentença beneficiou o apelante
amplamente. 

Assim  sendo,  falta-lhe  o  interesse  em  recorrer  da  decisão,
mormente  a  manifesta  ausência  do  binômio  necessidade/utilidade  da
parte em interpor o recurso, razão de lhe negar seguimento.

2ª APELAÇÃO: Banco Santander (Brasil) S/A

Quanto  à apelação da instituição financeira, observo que nela
existem três questões a serem analisadas: (I) capitalização dos juros; (II)
comissão de permanência e (III) tarifas.

Sobre a capitalização de juros, é remansosa a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que após a entrada em vigor

2 Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, página 48, 3ª ed. Editora Podivm, Salvador/BA: 2007. 
3 REsp 238877/SC, RELATOR: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (1094), SEGUNDA TURMA,
Publicação/Fonte: DJ 04/09/2000 p. 144.  
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da Medida Provisória  nº 1.963-17/2000,  é  permitida a  capitalização de
juros pelas instituições financeiras desde que expressamente pactuada no
contrato. Eis alguns julgados:

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. 172/173), verifica-se
que o  primeiro requisito, ou seja, o de que  o contrato tenha sido
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celebrado em momento posterior à entrada em vigor da Medida
Provisória  nº.  1.963-17/2000,  que  se  deu  em 31/03/2000,  restou
atendido,  na  medida  que  o  contrato  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 2,08%, o que em um ano,
caso  se  levasse  em  consideração  o  uso  de  juros  simples,  daria  o
percentual de 24,96% ao ano.

Ocorre que do próprio  instrumento contratual  consta  que os
juros remuneratórios, levando-se em consideração o período de um ano,
são de 28,16%, o que já deixa claro para o consumidor, 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 os julgados:

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).

Portanto, o pleito revisional do segundo apelante, no que tange
a este ponto merece prosperar. 

No tocante  à cobrança de comissão de permanência, é
importante registrar o entendimento do STJ exposto na Súmula 472, in
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
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ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDADA A CUMULAÇÃO
COM CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DOS
ENCARGOS DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. "A cobrança de
comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual" (Súmula n. 472/STJ).  2.
Inadmissível, em sede de agravo regimental, a formulação de pedido
que não consta das razões do recurso especial. 3. Agravo regimental
desprovido.4

De acordo com essa concepção, deve-se expurgar do contrato
objeto do litígio a comissão de permanência, visto que está sendo cobrada
cumulativamente com multa contratual, juros moratórios e capitalização
de juros. Trata-se de cláusula contratual abusiva e, portanto, nula de
pleno direito, nos termos do art. 51, inciso XV, do Código de Defesa do
Consumidor (CDC).

Sua cobrança, nos moldes como está sendo feita, onera
excessivamente o  apelado, uma vez que está cumulada com outros
encargos financeiros, caracterizando-se o bis in idem, situação repelida
pelo STJ, como já visto, e que se mostra absolutamente incompatível com
a equidade contratual.

Quanto à tarifa de abertura de cadastro, não há maiores
discussões  a  fazer  pois  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  recentemente,
pacificou a matéria:

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

4 AgRg no REsp 1093879/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 
19/03/2013, DJe 22/03/2013.
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erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4º e
9º  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
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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  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
(TAC) e a Taxa de Emissão de Carnês (TEC) passam a ser  ilegais aos
contratos  firmados  posteriores  a  data  de  30.4.2008. No  caso  em
disceptação, o contrato firmado entre as partes foi celebrado em 2007,
cuja inserção de tal taxa em disposições contratuais configura-se como
legal, ressalvado o abuso no valor cobrado.

Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o contrato (f.
172-173) cobrou R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de TAC, sendo o
valor líquido do crédito R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Desse modo,
infere-se que o total das tarifas equivale a 3,5% do valor correspondente
ao empréstimo, não se caracterizando como exorbitante.

Já quanto a tarifa de proteção financeira, resta consolidado
o  entendimento  no  sentido  da  vedação  de  sua  cobrança  quando este
encargo não demonstra, de forma clara e específica, que serviços foram
ressarcidos em virtude do seu pagamento. Sabe-se que é direito básico do
consumidor a informação adequada sobre o quê está sendo lhe cobrado.
Assim dispõe o CDC:

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: 

[…]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços,  com especificação  correta  de  quantidade,  características,
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composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem; 

Eis o entendimento desta Corte no mesmo norte:

REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  ARGUIÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  5º  DA  MP  2.170-36,  QUE
AUTORIZA  A  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  ALEGAÇÃO  DE
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA COBRANÇA DE
TARIFAS  BANCÁRIAS.  PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES  INDEVIDAMENTE  PAGOS.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  PARA  DETERMINAR  A  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES
DOS  VALORES  ATINENTES  ÀS  TARIFAS  COBRADAS.  PRIMEIRA
APELAÇÃO.  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER  TANTUM  DO  ART.  5º  DA  MP  2.170-36.
IMPOSSIBILIDADE.  TRAMITAÇÃO  DAADI  Nº  2.316-1  NO  STF.
PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
INADMISSIBILIDADE.  SEM  ALTERAÇÃO  NO  RESULTADO  DO
JULGADO.  SEGUIMENTO  NEGADO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC. SEGUNDAAPELAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO DOS JUROS
EM 12% AO ANO E POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ANATOCISMO.
FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  QUESTÃO  DECIDIDA
FAVORAVELMENTE  AO  RECORRENTE.  TARIFA  DE  CADASTRO.
LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CMN N.º 3.919/2010. PRECEDENTES DO
STJ.  TARIFA  DE  REGISTRO  DE  GRAVAME,  DE  SERVIÇO  DE
TERCEIRO,  DE  SEGURO  DE  PROTEÇÃO  FINANCEIRA.
CARACTERIZAÇÃO  DE  VANTAGEM  EXAGERADA  À  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  51,  IV,  DO  CDC.  ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES  DO  TJ-PB.  RESTITUIÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, §
1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Apelação Cível nº 0015893-
87.2012.815.0011, Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira,
Publicação: Dj 15/04/2014.)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO.  COBRANÇA  DE  TARIFAS  BANCÁRIAS.  TARIFA  DE
CADASTRO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
PRECEDENTES  DO  STJ.  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS,  GRAVAME
ELETRÔNICO  E  RESSARCIMENTO  DESPESAS  PROMOTORA  DE
VENDAS.  AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA.  VIOLAÇÃO AO DIREITO
DO  CONSUMIDOR.  ILEGALIDADE  DA  COBRANÇA.  VIOLAÇÃO  ÀS
RESOLUÇÕES DO BACEN. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. [...] A
cobrança de encargos em relação a serviços de terceiros, gravame

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10600942/inciso-iv-do-artigo-51-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601113/artigo-51-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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eletrônico  e  ressarcimento  de  despesas  promotora  de  vendas,
embora previstos em contrato, mas sem a especificação dos serviços
que  realmente  foram realizados,  ofende  a  Resolução  3.518/64  do
CMN  e  o  art.  6º,  III,  do  CDC.  Vistos,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados.  Acordam os desembargadores
da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo, nos
termos  do  voto  do  relator.  (Apelação  Cível  nº  0038220-
75.2009.815.2001, Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque,
Primeira Câmara Cível, Publicação: 15/04/2014).

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,  nego
seguimento à primeira apelação. Já em relação ao segundo apelo,
dou provimento parcial  com arrimo no art.  557, 1º-A do CPC, para
afastar  a  declaração  de  insubsistência  da  capitalização  de  juros  no
contrato revisado, bem como a vedação da cobrança da tarifa de abertura
de cadastro (TAC), não havendo valor a devolver em decorrência destas
cobranças. 

Diante da sucumbência recíproca, determino o pagamento
pro rata das custas e honorários advocatícios, mas, em relação à parte
autora/primeira apelante, a cobrança de custas fica suspensa em razão
desta ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                                  Relator 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607548/inciso-iii-do-artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607666/artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990

