
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000151-11.2010.815.0781.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : Comarca de Barra de Santa Rosa.
Apelante  : Banco Itaú S/A.
Advogado : Luis Felipe Nunes Araújo.
Apelado : Francisca Maria da Silva Oliveira.
Advogado : Moises Duarte Chaves Almeida.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL DE
CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS
AUTOS.  DOCUMENTO  ESSENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  ACERCA
DA  LEGALIDADE  DAS  CLÁUSULAS.
NULIDADE  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.
SENTENÇA  ANULADA.  RECURSO
PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 515, §3º
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  CAUSA
MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. 

- Sendo o contrato documento essencial à propositura
da  lide,  sua  ausência  impossibilita  a  declaração  de
ilegalidade de suas cláusulas.

- Impõe-se a desconstituição da sentença que apreciou
a ação revisional  sem que houvesse  sido encartado
aos autos o contrato objeto da demanda.

- Verificando que toda a matéria ventilada pelas partes
foi  discutida  nos  autos,  e  que,  nesta  oportunidade,
vislumbra-se a presença do contrato a  ser revisado,
entendo cabível a aplicação da teoria da causa madura
a  autorizar  o  pronto  enfrentamento  nesta  sede
recursal, por força do disposto no artigo 515, § 3º, do
Código de Processo Civil.

-  Quando  o  instrumento  contratual  não  prevê
expressamente a incidência das mencionadas tarifas,
torna-se inócua a discussão.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  anular a sentença e aplicando o disposto no art. 515, §3º, do CPC,
julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaú S/A em
face de sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Barra de Santa Rosa,
nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito com
Indenização por Danos  Morais,  ajuizada  por  Francisca  Maria  da Silva
Oliveira, em face do ora apelante, do Banco HSBC e do Banco Bradesco S/A.

Na peça  de  ingresso,  a  promovente  requereu,  em relação ao
Banco  Itau  S/A,  ora  apelante,  a  revisão  do  contrato  de  financiamento
celebrado  com  tal  instituição  financeira,  alegando,  em síntese,  a  cobrança
indevida de TAC no  valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e TEC no valor de
R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) por folha emitida. Pugnou, pois,
pela restituição em dobro dos valores e por indenização por danos morais.

Decidindo a querela, o Magistrado de base, através da sentença
de fls. 193/194, julgou procedente, em parte, o pedido, em relação ao Banco
Itaú, condenando tal réu a restituir, em dobro, o valor pago a título de TAC e
TEC.

Após  a  prolação  da  sentença,  o  cartório  juntou  a  cópia  do
contrato celebrado entre as partes, o qual fora protocolado antes da publicação
do édito judicial.

Após, irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (fls.
193/197), sustentando que a sentença, nos termos em que foi proferida, não
prospera,  ante  a  inocorrência  de  cobrança  de  encargos  abusivos.  Por  fim,
requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada. 

Intimada a parte promovente para apresentar contrarrazões, esta
não se manifestou.

O Ministério Público (fls. 250/252), em manifestação da lavra
da eminente Procuradora de Justiça, Lúcia de Fátima Maia de Farias, opinou
pelo prosseguimento do feito sem manifestação no mérito.

É o relatório. 

DECIDO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, os recursos interpostos devem ser conhecidos.

Prefacialmente,  reconheço,  de  ofício,  flagrante  vício  na
sentença,  relativo  à  ausência  de  pressuposto  de  constituição  e  de
desenvolvimento válido e regular do processo.

Conforme relatado, o ingresso em juízo teve por fito a revisão
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de cláusulas inseridas em contrato de financiamento firmado com a entidade
financeira requerida,  sob a alegação de abusividade na cobrança de TAC e
TEC.

Analisando detidamente o caderno processual,  verifico que a
parte autora não cuidou de colacionar ao feito cópia do contrato que pretende
revisar, nos exatos termos do artigo 283, do CPC, limitando-se a juntar  laudo
técnico financeiro, dos quais não se pode inferir as ilegalidades apontadas.

Ressalte-se que também não foi requerida a providência judicial
para que o ora apelante fosse compelido a exibir a cópia do contrato celebrado
entre as partes.

Ocorre que, embora não tenha sido requerido, o Banco Itaú, ora
recorrente, protocolou, antes da prolação da sentença, a cópia do contrato a ser
revisado.

 
Contudo, a cópia da avença fora encartada aos autos a destempo

por conta de atraso na entrega do protocolo postal, de forma que o MM. Juiz
de base proferiu sentença, às folhas 193/197, apreciando a ação revisional em
relação ao Banco Itaú S/A, sem que constasse nos autos cópia do contrato
firmado entre as partes.

Data maxima venia, a meu ver, a ausência do termo da avença
inviabilizava,  naquele  momento,  o  exame  da  abusividade  das  cláusulas
alegadas  na  exordial  em  relação  ao  Banco  Itaú  S/A,  constituindo-se  em
documento indispensável à sua revisão. 

Portanto,  a  decisão  monocrática  padeceu  de  error  in
procedendo, mormente por perquirir de regularidade das cláusulas contratuais
de contrato que até então não se encontrava encartado aos autos, indispensável
à propositura da ação, nos termos do artigo 283, do CPC, motivo pelo qual
merece ser desconstituída.

Nesta perspectiva, ex officio, anulo a sentença unicamente em
relação ao Banco Itaú S/A, restando prejudicada a análise da Apelação Cível
interposta por tal parte.  

Doutro norte,  verificando que  toda  a  matéria  ventilada  pelas
partes  foi  discutida  nos  autos,  e  que,  nesta  oportunidade,  vislumbra-se  a
presença do contrato a ser revisado, entendo cabível a aplicação da teoria da
causa madura a autorizar o pronto enfrentamento nesta sede recursal, por força
do disposto no artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No  que  concerne  às  Tarifas  de  Abertura  de  Crédito  e  de
Emissão de Carnê, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que
embora, atualmente, a sua pactuação não tenha respaldo legal, a sua cobrança
é permitida se baseada em contratos celebrados até 30 de abril de 2008, data
do fim da vigência da Resolução nº 2.303/96 do Conselho Monetário Nacional
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(CMN) que previa tais cobranças. 

Eis  excerto  da  decisão  proferida  pela  Segunda  Seção  do
Tribunal da Cidadania, em 28/08/2013, no REsp. 1.255.573:  

“A Segunda Seção, por unanimidade,  conheceu do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para
restabelecer  a  cobrança  das  taxas/tarifas  de
despesas  administrativas  para  abertura  de  crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança de
IOF financiado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os  posicionamentos  pessoais  dos  Srs.  Ministros
Nancy Andright e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam  a  relatora,  foram  fixadas  as
seguintes teses:
1. 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;
2. 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  em  ato  normativo
padronizador  da  autoridade  monetária,  a  qual
somente  pode  ser  cobrada  no  início  do
relacionamento  entre  o  consumidor  e  a  instituição
financeira.(...).” - (grifo nosso). 

Dessa  forma,  conclui-se  que  até  a  edição  da  Resolução  nº
3.518/2007 do CMN, com vigência em 30.4.2008, não havia obstáculo legal às
referidas  tarifas.  Contudo,  após  a  sua  vigência,  não se  admite  a  exigência
desses encargos, razão pela qual, quando constatada a sua cobrança, é de ser
declarada a  ilegalidade.

Com efeito, a nova Resolução do Conselho Monetário Nacional
permitiu  apenas  a  cobrança  das  tarifas  especificadas  no  ato  normativo  do
Banco Central,  o  qual,  por  sua  vez,  não  inseriu  as  tarifas  de  Abertura  de
Crédito e de Emissão de Carnê.    

In casu, verifica-se que o contrato foi celebrado em 16/03/2009
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(fls.  201/204),  todavia,  não prevê a incidência das referidas tarifas,  motivo
pelo qual se torna inócua a discussão e improcede a pretensão para que seja
afastada a cobrança das tarifas,  e por conseguinte,  não há que se falar em
devolução em dobro dos valores ou danos morais.  

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA apenas na parte que
diz  respeito  ao  promovida  Banco Itaú  S/A,  reputando prejudicado o apelo
interposto por esta parte. Ademais, aplicando o art. 515, §3º, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL em relação ao  Banco Itaú S/A.

P.I. 

Cumpra-se. 

João Pessoa, 9 de outubro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
                       Desembargador Relator
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