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APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO
DE  TUTELA  ANTECIPADA.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO  DA  PROMOVENTE. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  APLICAÇÃO  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
REVISÃO  CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12%
AO  ANO.  DESCABIMENTO.  MATÉRIA
PACIFICADA  PELA  CORTE  SUPERIOR.
COBRANÇA  ADMINISTRATIVA.  TARIFA  DE
ABERTURA DE CRÉDITO E TARIFA DE EMISSÃO
DE  CARNÊ. ILEGALIDADE.  CONTRATO
FIRMADO APÓS 30 DE ABRIL DE 2008. RECENTE
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
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NECESSIDADE  DE  DEVOLUÇÃO  DO  VALOR
PAGO  INDEVIDAMENTE.  RESTITUIÇÃO.
MODALIDADE  SIMPLES.  FORMA POSTULADA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 1º-A,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais.

- Não resta dúvida acerca da aplicação aos contratos
bancários das disposições do Código de Defesa do
Consumidor,  inclusive,  referida  matéria  já  se
encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme a Súmula de nº 297.

- Nos termos da Lei nº 4.495/64 e da Súmula nº 596
do Supremo Tribunal Federal, a limitação dos juros a
12% (doze por cento) ao ano constante do Decreto nº
22.626/33  deve  ser  afastada,  haja  vista  a  aludida
norma não incidir sobre as operações realizadas por
instituições do Sistema Financeiro Nacional.

-  Súmula  vinculante  nº  07,  do  Supremo  Tribunal
Federal:  A  norma  do  §  3º  do  artigo  192  da
Constituição,  revogada  pela  emenda  constitucional
nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar.
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-  Em  recente  decisão  no  Recurso  Especial  n°
1251331,  publicada  em  24/10/2013,  o  Superior
Tribunal de Justiça considerou ilegal a cobrança das
tarifas  administrativas,  correspondente  à  Tarifa  de
Abertura de Crédito (TAC) e à Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC), pactuadas nos contratos assinados após
30/04/2008.

-“Se cada litigante for em parte vencedor e vencido
serão recíproca e  proporcionalmente distribuídos  e
compensados entre si  os honorários e as despesas”
(art. 21, do Código de Processo Civil).

- O relator, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código
de Processo Civil, poderá dar provimento ao recurso
desde que a  decisão recorrida  esteja  em manifesto
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.

Vistos.

Cristina  Marques  de  Queiroga  Belo  ajuizou  a
presente Ação Revisional de Contrato e Consignação em Pagamento c/c pedido de
tutela antecipada, em face do Banco Itaucard S/A, objetivando a revisão de contrato
de financiamento,  celebrado em 60 (sessenta)  prestações  mensais,  no valor  de R$
842,14 (oitocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos),  sob a alegação da
existência  de  abusividade  contratual,  caracterizada  pela  onerosidade  excessiva,
decorrente da cobrança de juros remuneratórios acima de 1% ao mês, capitalização,
tarifas administrativas, encargos e multa. Por fim, solicita a repetição de indébito.

Devidamente citado,  o  Banco Itaucard S/A ofertou
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contestação, fls. 69/92, na qual refutou os termos da exordial, postulando, por fim,
pela total improcedência dos pedidos.

O Magistrado a quo julgou improcedente a pretensão
disposta na inicial, consignando os seguintes termos, fls. 138/140:

Por  conseguinte,  JULGO  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do
mérito nos termos do art. 269 I do CPC.
Condeno o autor nas custas processuais e honorários
no valor de R$ 500,00 a serem pagos até cinco anos
acaso  haja  alguma  alteração  na  sua  condição
financeira a teor dos arts. 11 e 12 da lei 1.060/50.

Inconformada com o teor do édito judicial,  a  parte
autora manejou  APELAÇÃO,  fls.  142/148, aduzindo, em síntese,  a necessidade de
limitação  dos  juros  remuneratórios  a  12%  ao  ano,  conforme  entendimento  dos
Tribunais pátrios, e ilegalidade da cobrança das tarifas TAC e TEC, haja vista que o
financiamento  é  atividade  inerente  à  própria  finalidade  da  instituição  financeira,
porquanto a exigência de aludidas tarifas é abusiva e ilegal. Por derradeiro, postula
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  fls.  152/169,
asseverando  o  prévio  conhecimento  e  anuência  das  cláusulas  contratuais  pela
demandante, assim como, do valor exato das parcelas e dos encargos oriundos de um
possível  inadimplemento,  tendo  havido,  portanto,  o  cumprimento  de  todas  as
condições exigidas para a validade jurídica do ato, impossibilitando, dessa forma, a
revisão contratual.  Em outro ponto, defende a legalidade dos encargos cobrados no
instrumento contratual. Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
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Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Feita essa abordagem das ocorrências processuais de
maior relevância, passa-se, agora, a analisar as insurgências recursais, quais sejam a
limitação de taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano e ilegalidade da cobrança das
tarifas  administrativas  TAC e TEC,  haja vista  que somente  estas  temáticas  foram
impugnadas na apelação, porquanto se aplica o princípio tantum devolutum quantum
appelatum.

De  antemão, não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Com  efeito,  incontestável  enquadrar-se,
perfeitamente, o serviço de financiamento na norma consumerista, principalmente,
levando-se em conta o disposto no art. 52, do referido diploma legal, que cuida do
fornecimento de crédito ao consumidor, indubitavelmente, a hipótese em questão.
Para  efeito  de  aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  não  faz  qualquer
restrição ou ressalva às atividades de natureza bancária, financeira e de crédito.

Atualmente,  a  matéria  é  pacificada,  conforme
entendimento  sumulado  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  cuja  transcrição  não  se
dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.
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Ademais,  o  referido  Código também vem impor  a
intervenção do Estado na relação contratual pactuada, mediante atuação dos órgãos
jurisdicionais, para minorar a situação de hipossuficiência do contratante.

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.

Ato  contínuo,  destaco  ser  plenamente  possível  a
revisão contratual.

Assim,  os  atos  nulos  absolutamente  jamais  se
convalidam, incluídas as cláusulas contratuais ilegais ou abusivas, possibilitando sua
revisão pelo Poder Judiciário, ainda que extinta ou novada a obrigação.

Neste sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE  INSTRUMENTO  DECIDIDO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  REITERADA
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  CONTRATO
BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.  NOVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
- É possível, sempre, a revisão judicial do contrato de
financiamento bancário.  Nem mesmo o pagamento
ou a renegociação de cláusulas veda o caminho do
contratante  ao  Poder  Judiciário,  no  afã  de  afastar
cláusulas lesivas e ilegais. (AgRg no Ag 571009 / RS,
Rel.  Min.  Humberto  Gomes  de  Barros,  Terceira
Turma, J. 14/06/2004) - grifei.

Prosseguindo,  cumpre  analisar  o  pleito  relativo  à
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abusividade na cobrança excessiva de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês.

Como cediço, de acordo com os ditames descritos na
Lei nº 4.595/64 e na Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal, deve ser afastada a
limitação do encargo a 12% (doze por cento) ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33,
pois  a  referida  norma  não  tem  incidência  quanto  às  operações  realizadas  por
instituições do Sistema Financeiro Nacional.

No julgamento do Recurso Especial  407.097/RS, em
12/03/2003,  a  Segunda Seção do Superior  Tribunal  de Justiça,  através  do voto do
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, assim se posicionou:

...na  vigência  do contrato  as taxas  pactuadas  pelos
contratantes  devem  prevalecer  independentemente
do valor que se considere ou não elevado, até porque
há uma grande dificuldade... em se saber quando os
juros passam a ser abusivos ou não, mormente tendo
em  conta  que  o  governo  ora  eleva  ora  abaixa  a
SELIC.  É  realmente  muito  difícil,  até  em  certa
maneira  impraticável,  no  regime  que  estamos
vivendo, saber quando é que será abusiva ou não a
taxa  de  juros,  porque  tudo  isso  depende  da
conjuntura de cada época.

Desde então, a Segunda Seção, mantém esta linha de
raciocínio.

É o que se conclui do seguinte decisório:

Incidem nos contratos bancários - entre os quais o de
abertura de crédito em conta corrente - as normas do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  em  razão  de
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expressa previsão legal  relativamente às atividades
de natureza bancária (art. 3º, § 2º da Lei 8.078/90). Os
juros  pactuados  em limite  superior  a  12% ao  ano.
Somente  são  considerados  abusivos  quando
comprovado nos autos que discrepantes em relação à
taxa  de  mercado.  Assim,  embora  incidente  o  CDC
aos contratos bancários,  no que se refere à taxa de
juros  preponderam  a  Lei  nº  4.595/64  e  a  Súmula
596/STF...  Com referência aos juros remuneratórios,
posicionou-se  esta  Corte  no  rumo  de  que  com  o
advento da Lei n. 4.595/1964, diploma que disciplina
de forma especial  o  Sistema Financeiro  Nacional  e
suas instituições, restou afastada a incidência da Lei
de  Usura,  tendo  ficado  delegado  ao  Conselho
Monetário Nacional poderes normativos para limitar
as  referidas  taxas,  salvo  as  exceções  legais.  A
propósito, aplicável a Súmula nº 596/STF. Por outro
lado,  ainda  que  aplicável  a  Lei  nº  8.078/1990,  a
Segunda  Seção  desta  Corte  (REsp  n.  407.097/RS),
sedimentou o entendimento de que o pacto referente
à taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida
sua abusividade em cada hipótese, desinfluente para
tal  fim  a  estabilidade  inflacionária  no  período,  e
imprestável o patamar de 12% ao ano, já que sequer a
taxa média de mercado,  que não é  potestativa ,  se
considera  excessiva,  para  efeitos  de  validade  da
avença.... (Agr no AI 639.699/PR, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Júnior, 4ª T., j. 13/12/2005).

E, 

...no que tange aos juros remuneratórios esta Corte
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Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com
a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações
fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos
contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional,  salvo nas hipótese de
legislação  específica....  (Agr  no  AI  698.376/RS,  Rel.
Ministro Jorge Scartezzini, 4ª T., j. 08/11/2005).

No mesmo sentido, o  AgRg no RESP nº 1.064.157-
MS, da Relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, da 4ª Turma, com publicação no
Diário de Justiça de 10 de março de 2010.

No concernente à  disposição constitucional,  mister,
ainda, observar a Súmula Vinculante nº 07, enunciando que tal previsão prescindia
de lei complementar.

À  guisa  de  confirmação,  no  tocante  a  alegada
abusividade  da  taxa  de  juros,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  pacificou
entendimento no seguinte sentido:

Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano
não  são  considerados  abusivos,  exceto  quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de
mercado (...). (AgRg no Ag 1125621/SC, Rel. Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/05/2009,
DJe 03/06/2009).

Destarte,  entendo  pela  manutenção  da  decisão
primeva, quanto a este tópico, tendo em vista a possibilidade da cobrança de juros
acima de 12% (doze por cento) ao ano.

Avançando,  no  que tange às  taxas  administrativas,
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correspondente à Tarifa de Abertura de Crédito - TAC e à Tarifa de Emissão de Carnê
- TEC, assinalo que, dirimindo as controvérsias existentes,  o Superior Tribunal de
Justiça, em recente julgado,  Recurso Especial n° 1251331, realizado segundo o rito
dos recursos repetitivos, noticiou a ilegalidade das tarifas administrativas pactuadas
nos contratos celebrados após 30 de abril de 2008.

 
Por oportuno, cumpre trazer à baile a supracitada

decisão do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-
36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-
C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA
DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC).
EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.
COBRANÇA.  LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.
MÚTUO  ACESSÓRIO  PARA  PAGAMENTO
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS  (IOF).  POSSIBILIDADE.  1.  "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"
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.
543-C do CPC, acórdão de minha relatoria,  DJe de
24.9.2012).  2.  Nos  termos  dos  arts.  4º  e  9º  da  Lei
4.595/1964,  recebida  pela  Constituição  como  lei
complementar,  compete  ao  Conselho  Monetário
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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.  3.  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." 4. 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. 5. 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.  6.  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. 7.
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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). 8. 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. 9. 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.  10.  Recurso  especial
parcialmente  provido.  (STJ  -  REsp:  1251331  RS
2011/0096435-4,  Relator:  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti,  Data  de  Julgamento:  28/08/2013,  Segunda
Seção,  Data  de  Publicação:  DJe  24/10/2013)  –
sublinhei.

Na hipótese dos autos, depreende-se do documento
trazido  que  a  pactuação  entre  as  partes  operou-se  em  17/11/2010,  sendo  este,
portanto, o período em que o negócio jurídico foi firmado, fl. 17, data esta que não foi
contestada pela instituição financeira.

Assim,  baseando-se  na  recente  decisão  da  Corte
Superior, e considerando a época em que foi celebrada a relação jurídica, opção não
há,  senão  declarar  ilegal  a  cobrança  das  tarifas  administrativas  TAC  e  TEC,
porquanto tais quantias indevidamente pagas devem ser restituídas à parte autora,
na forma simples, conforme foi postulada na exordial.

Por  conseguinte,  tendo  em  vista  a  reforma  da
sentença  no  aspecto  concernente  à  ilegalidade  das  cobranças  de  TAC e  TEC,  os
honorários  advocatícios  devem  ser  rateados  e  compensados  entre  as  partes,  nos
moldes da Súmula nº 306, do Superior Tribunal de Justiça1,  tendo em vista restar
configurada a sucumbência  recíproca (art.  21,  do Código de Processo  Civil),  cuja

1  Súmula nº 306/STJ - Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado
o direto autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.
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cobrança quanto à parte autora ficará sobrestada, nos moldes do art. 12 da Lei nº
1.060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, ressalte-se que o relator, nos termos do art.
557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, poderá dar provimento ao recurso desde
que  a  decisão  recorrida  esteja  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO RECURSO APELATÓRIO, para determinar a ilegalidade da cobrança das tarifas
administrativas TAC e TEC, determinando, com isso, a devolução, na forma simples,
da quantia, indevidamente paga, no que se refere às aludidas tarifas.

P. I.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador

                      Relator
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