
Apelação Cível nº 0004554-49.2010.815.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004554-49.2010.815.2001
ORIGEM : 17ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR     : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE                    : HSBC Bank Brasil S/A
ADVOGADA : Marina Bastos da Porciúncula Benghi
APELADA : Thalyta Ellem Gomes Pereira
ADVOGADA :Iracema Pinto de Medeiros.

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível  –
Ação  revisional  de  contrato  –
Financiamento  -  Tarifa bancária – TAC –
TEC  –  Encargos  financeiros  –  Cobrança
devida  até  30.04.2008  –  Abusividade  –
Entendimento do STJ firmado sob o regime dos
recursos repetitivos – Diferença de valores –
Repetição do indébito – Tarifas bancárias –
Previsão contratual – Livre pactuação entre
as  partes  –  Entendimento  pacificado  no
STJ –  Inteligência do artigo 557, “caput”,
CPC – Seguimento negado.

− 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.

Vistos etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
HSBC BANK BRASIL S/A objetivando reformar a sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos
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da  ação  de  revisional  de  contrato  de  abertura  de  crédito,  ajuizada  por
THALYTA  ELLEM  GOMES  PEREIRA,  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança de taxa de abertura de
crédito e taxa de emissão de carnês, condenando o promovido a devolver de
forma simples as taxas cobradas indevidamente.

Nas  razões  de  sua  irresignação,  o
banco/apelante devolve a matéria à instância superior para persistir na tese
da força vinculante do contrato, da boa-fé da instituição financeira e legalidade
das tarifas e serviços cobrados.

Sem contrarrazões (fl. 145-v).

O feito não foi  encaminhado ao Ministério
Público por não se enquadrar nas hipóteses previstas pelo art. 82, do Código
de Processo Civil, e não haver previsão na lei de recursos (lei n. 8.038/90).

É o que importa relatar. 

DECIDO.

“Ab  initio”,  cumpre  registrar  que  a  Lei
9.756/98  introduziu  no  sistema  processual  civil  brasileiro  o  dispositivo
constante no §1º-A do artigo 557, que assim preceitua: 

“Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
Supremo Tribunal Federal,  ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.” 

A  citada  norma  consagra  a  hipótese  de
imediato provimento ao recurso quando a decisão vergastada encontra-se em
manifesto  confronto  com súmula  ou entendimento  dominante  dos tribunais
superiores.

Assim,  é  autorizado,  em  casos
excepcionais,  aos relatores  dos tribunais  civis  do país  dar  provimento aos
recursos  diante  de  casos  onde  se  vislumbre  incompatibilidade  da  decisão
recorrida  com  súmula,  ou  com  entendimento  dominante  dos  Tribunais
Superiores. 
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Neste sentido, tal preceito se justifica para
reformar  as  sentenças  contrárias  ao  entendimento  pacificado  do  Superior
Tribunal de Justiça, como é o caso destes autos. 

Ao analisar o encarte processual, vê-se que
o mérito do recurso em questão é a revisão de contrato de financiamento de
veículo que tem impugnado a cobrança da tarifa de outras despesas que não
são especificadas.

DA APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS

Não se pode negar que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo.

Nos termos do art. 3º da Lei n. 8.078/90:

"Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo,  mediante  remuneração,  inclusive  as  de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária."
 
O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, a respeito, foi consagrado na Súmula nº. 297:

"O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às
instituições financeiras."

É de se lembrar,  entretanto,  que somente
podem ser objeto de revisão judicial  as cláusulas contratuais  questionadas
pelo consumidor-demandante, não podendo o magistrado, de ofício, revisar o
contrato. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 381, editada recentemente
pelo STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício,
da abusividade das cláusulas.”

TARIFAS BANCÁRIAS (TAC e TEC)

Consta  do  contrato  a  título  de  tarifa
bancária rotulada de “outras despesas”, que sugere conter a tarifa de abertura
de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC).

Sobre essa temática, o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, decidiu:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
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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. (…) 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
em  ato  normativo  padronizador  da  autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
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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). (grifei).

No caso dos presentes autos, na forma do
recurso repetitivo acima transcrito, a cobrança da TAC e TEC se apresenta
ilegal, vez que a pactuação ocorreu após 30.04.2008 (fl. 28).

Isto  posto,  NEGO  SEGUIMENTO ao
recurso,  nos  termos  do  art.  557,  “caput”, do  Código  de  Processo  Civil1,
mantendo, “in totum o decisum a quo”.

 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

1Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
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