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Apelação Cível nº 0018566-53.2012.815.0011 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS
RECURSOS  REPETITIVOS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

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

-  Não  resta  dúvida  da  aplicação  aos  contratos
bancários das disposições do Código de Defesa do
Consumidor,  inclusive,  já  sumulado  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.

- Não há que se falar em ilegalidade de incidência da
comissão  de  permanência,  se  não  consta  no  ajuste
firmado  entre  as  partes,  previsão  expressa  do
referido  encargo,  e  nem  a  parte  promovente
demonstrou eventual cobrança.

-  Em  decisão  no  Recurso  Especial  n°  1251331,
publicada  em  24/10/2013,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça  considerou  legal  a  cobrança  das  tarifas
administrativas,  correspondente  à  TAC  -  Tarifa  de
Abertura de Crédito e à TEC - Tarifa de Emissão de
Carnê,  pactuadas  nos  contratos  assinados  antes  de
30/04/2008.
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  86/93,  interposta  por
Maria José Gomes Alves Leandro, no intuito de ver reformada a sentença de fls.
78/83,  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina
Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial da Ação Revisional
de  que  cuidam  os  presentes  autos,  intentada  em  desfavor  da Aymoré  Crédito,
Financiamento  e  Investimento  S/A,  consoante  se  verifica  do  respectivo  excerto
dispositivo:

(…) julgo improcedentes os pedidos, com resolução
de  mérito,  condenado  a  parte  promovente  ao
pagamento das  custas  processuais  e  de  honorários
advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais),
cuja cobrança ficará suspensa, em face da gratuidade
processual concedida.

Em  suas  razões,  a  promovente aduz  a
impropriedade do  decisum impugnado,  porquanto  proferida  em desconformidade
com o estabelecido na legislação correlata, e jurisprudência hodierna, de modo que
pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor no deslinde da causa,
bem como que seja declarada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, pois
superior ao limite de 12% ao ano, e, ainda, a ilegalidade de incidência da comissão de
permanência, e, por fim, que seja reputada indevida a cobrança da Tarifa de Abertura
de  Crédito  e  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê.  Ao  final,  pelo  prequestionamento  da
matéria e o total provimento do recurso apelatório. 

Contrarrazões ofertadas, fls. 98/109.
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Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  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, bem como no 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.

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

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da  controvérsia,  começando  pela  temática  relativa  à  fixação  dos  juros
remuneratórios.

Em  suas  razões  recursais,  a  recorrente  suscitou  a
abusividade da taxa de juros aplicada no instrumento contratual,    pois estipulada
em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, firmou
o entendimento no sentindo de que “as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, podendo aferir juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano,  circunstância  que,  por si  só,  não indica
cobrança abusiva.”1

1 - (STJ - AgRg no REsp 1423562 / RS, Rel Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Data do Julgamento 24/06/2014, DJe 01/08/2014)
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É o que se conclui do decisório, abaixo transcrito:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  TAXAS  DE  ABERTURA  DE
CRÉDITO E EMISSÃO DE CARNÊ. LEGALIDADE.
1.  Conforme  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos  juros  remuneratórios  estipulada  na  Lei  de
Usura  (Decreto  22.626/33),  Súmula  596/STF;  a
estipulação  de  juros  remuneratórios  superiores  a
12% ao ano, por si
só,  não  indica  cobrança  abusiva;  são  inaplicáveis
aos juros  remuneratórios  dos  contratos  de  mútuo
bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do
CC/2002;  é  admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros
remuneratórios  em  situações  excepcionais,  desde
que  caracterizada  a  relação  de  consumo  e  que  a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC)
fique  cabalmente  demonstrada,  ante  as
peculiaridades do julgamento em concreto.
2.  As  taxas  de  abertura  de  crédito  -  TAC  -  e  de
emissão  de  carnê  -  TEC  -  com  quaisquer  outras
denominações  adotadas  pelo  mercado,  têm  sua
incidência autorizada nos contratos celebrados até a
data de 30.04.2008.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
- AgRg no AREsp 501983/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, Data do Julgamento 24/06/2014, DJe
04/08/2014) - negritei.

E, 
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(...) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS,  Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos
recursos repetitivos, firmou entendimento de que: "a)
As  instituições  financeiras  não  se  sujeitam  à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação  de  juros  remuneratórios  superiores  a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art.  591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz  de  colocar  o consumidor  em
desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto".
3.  Agravo regimental  não provido.  (STJ -  AgRg no
REsp  1119309/MG,  Rel  Min.  Ricardo  Villas  Bôas
Cueva,  Terceira  Turma,  Data  do  Julgamento
12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Ainda, insta destacar que a teor da Lei nº 4.595/64 e
da 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. 

Diante  de  tais  considerações,  entendo  pela
legalidade da taxa de juros prevista no instrumento contratual  .

No  que  tange  à incidência  da comissão  de
permanência,  ressalto a impossibilidade de se aferir a legalidade ou ilegalidade de
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sua  cobrança,  posto  que  não consta  no ajuste  firmado entre  as  partes,  fls.  14/15,
previsão expressa de incidência do respectivo encargo - eis que na  cláusula de nº 8,
que prevê a cobrança dos encargos, em caso de mora do consumidor,  consta tão
apenas  a  exigência  sobre  os  valores  em  débito  dos  juros  moratórios,  juros
remuneratórios  e  multa  -  tampouco  a  parte  promovente  demonstrou  eventual
cobrança, razão pela qual indevido qualquer tipo de restituição a esse título.

Avançando, analiso  a  temática  relativa  à  Tarifa  de
Abertura de Crédito – TAC  e à Tarifa de Emissão de Carnê -  TEC,  enfatizando
desde logo que,  o  Superior  Tribunal  de Justiça,  em decisão proferida no Recurso
Especial  n° 1251331,  realizado  segundo o rito  dos  recursos repetitivos,  reputou  a
legalidade das tarifas administrativas pactuadas nos contratos, firmados até 30 de
abril de 2008, consignando os seguintes termos:

 (…) 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. (...)
(STJ  -  REsp:  1251331 RS 2011/0096435-4,  Rel.  Min.ª
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, fls. 14/15, que a pactuação entre as partes operou-se em  29 de janeiro de
2007, sendo este, portanto, o período em que o negócio jurídico foi firmado.
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Assim, baseando-se na decisão da Corte Superior, e
considerando a época em que foi celebrada a relação jurídica, opção não há, senão
declarar legal a cobrança da TAC – Tarifa de Abertura de Crédito e da TEC - Tarifa
de Emissão de Carnê, mantendo-se, por conseguinte, o   decisum   de primeiro grau.

Nesse  trilhar,   diante  da  legalidade  dos  termos
pactuados  no  instrumento  contratual,  não  há  cabimento  para  qualquer  tipo  de
restituição, haja vista a inexistência de pagamento indevido pela promovente.

Outrossim, cumpre esclarecer, por derradeiro, que o
prequestionamento é a discussão, em instância ordinária, inclusive no Tribunal de
origem, da matéria infraconstitucional que será submetida à apreciação do Superior
Tribunal  de  Justiça  ou  da  questão  constitucional  a  ser  apresentada  ao  Supremo
Tribunal Federal.

 Ressalte-se, contudo, que o prequestionamento deve
ser  pleiteado  quando  a  matéria  envolvida  nos  autos  não  restar  exaustivamente
discutida,  o  que  somente  poderá  ser  objeto  de  discussão  após  o  julgamento  da
apelação, por meio do recurso de embargos de declaração, não sendo esta a ocasião
adequada para tanto. 

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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