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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –
Apelação Cível – Certidão de Dívida Ativa –
Procon  Municipal  –  Multa  administrativa
imposta – Cobrança de Taxa de Amissão de
Carnê pelo banco executado – Período da
vigência  do  contrato  –  Legalidade  –
Ausência  de  informação sobre  o  valor  da
taxa  cobrada  ao  consumidor  –  Não
demonstração  da  circunstância  em
processo administrativo –  Acolhimento dos
embargos  –  Reforma  da  sentença  –
Provimento.

-  Configurava  legítima  a  cobrança  das
tarifas TAC e TEC nos contratos firmados
até 30/04/2008,  data da entrada em vigor
da Resolução CMN nº 3.518/2007.

-  Afastada  a  aplicação  da  norma  que
fundamenta  a  autuação  e  a  aplicação  de
multa,  objeto  da  ação  de  execução,  é
medida que se impõe a desconstituição da
Certidão  de  Dívida  Ativa  e,  consequente-
mente,  a  extinção  do feito  executivo,  em
razão  da  ausência  de  exigibilidade  e
certeza do título.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, prover o recurso apelatório, nos termos do voto do Relator  e da
súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

O  Banco  Panamericano  S/A interpôs
apelação cível contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda
Pública  da  Comarca  de Campina  Grande,  fls.  135/138,  que  rejeitou  os
embargos  à  execução,  opostos  contra  o Município  de Campina Grande,
determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Fundamentou  a Magistrada “a quo” que  o
processo administrativo que ensejou  a multa cobrada pelo Procon  tramitou
regularmente e a multa aplicada, por sua vez, está em consonância com as
normas  que  tratam  da  competência  do  referido  órgão  de  defesa  do
consumidor, inexistindo motivo para anulá-la.

Nas razões recursais, fls. 141/148, o Banco
Panamericano S/A alegou, em síntese, a legalidade da cobrança da tarifa de
emissão de boletos (TEC) nos contratos anteriores a abril de 2008, como no
caso, inexistindo infração às normas do CDC.

Aduz o recorrente que inexiste ilegalidade e
abusividade na questão que ensejou a lavratura de auto de infração,  com
visibilidade de todas as cláusulas contratuais para o consumidor.

Por fim, requer o provimento do apelo, ou,
caso  não  acolhida  a  sua  tese,  a  redução  dos  honorários  advocatícios
sucumbenciais.

Contrarrazões  pelo  Município  litigante  às
fls.  154/163,  alegando,  em  resumo,  a  impossibilidade  de  apreciação  pelo
Poder  Judiciário  de  ato  discricionário  da  Administração  Pública  e  a
abusividade da taxa de emissão de boleto.

Parecer  Ministerial  de  fls.  170/174,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.
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V O T O:

Conheço  do  recurso  interposto,  eis  que
próprio, tempestivo e regularmente processado.

A  execução  fiscal,  processo  apenso  aos
presentes  autos,  é  embasada  na  Certidão  de  Dívida  Ativa  nº  413/2012,
oriunda do Procedimento Administrativo nº 0758/2008/S.A, no qual  ao banco
embargante, ora apelado, foi imputada multa pelo Procon Municipal, no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da cobrança de Taxa de Emissão
de Boleto  no valor de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) na
parcela,  efetuada no  contrato de financiamento  de veículo firmado entre  o
apelado e Rosilene Pereira de Sousa, fls. 47.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  no  sentido  de  que,  a  teor  do  disposto  na  Súmula  596/STF,
permite-se a cobrança das Tarifas TAC e TEC até 30/04/2008, data da entrada
em vigor da Resolução CMN 3.518/2007.

Dispõe a mencionada súmula do Supremo
Tribunal Federal, “in verbis”:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam
às taxas de juros  e  aos  outros  encargos cobrados nas
operações  realizadas  por  instituições  públicas  ou
privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Sobre  a  matéria,  colhe-se  o  julgado  do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:

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 erro (Enunciado 322 da Súmula
do STJ).
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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
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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 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)

Infere-se do  documento de  fls.  47, que o
instrumento contratual mencionado foi firmado antes do dia 30/04/2008, sendo
devida, portanto, a cobrança da TEC.

Ao  contrário  do  que  alega  o  Município
apelante,  não restou demonstrado que, no processo administrativo objeto da
multa,  fez-se  menção  de  que  a  penalidade  aplicada  deveu-se  à  falta  de
informação  ao  consumidor  da  cobrança  de  emissão  de  carnê,  matéria  de
simples comprovação pelo ente público.

Considerando  que  na  época  em  que  foi
aplicada a multa havia a permissão para a cobrança da TEC pelo apelado, a
desconstituição da CDA, objeto do título executado, e, consequentemente, a
extinção da execução fiscal, em razão da ausência de exigibilidade e certeza
do título é medida que se impõe, como acertadamente decidiu o Juízo. 

Sobre  a  matéria,  colhe-se  pontual
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

APELAÇÃO CÍVEL NOS EMBARGOS À  EXECUÇÃO
FISCAL.  MULTA  IMPOSTA  EM  PROCESSO
ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON DO
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MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA.  COBRANÇA  DE
TARIFA  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  (TAC)  E  DE
EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO (TEC). AUSÊNCIA
DE  ILEGALIDADE.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO CELEBRADO ANTES DE 30/04/08
(FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 2.303/96 DO
CONSELHO  MONETÁRIO  NACIONAL).  EXEGESE
DOS RESP N.º 1.251.331/RS E RESP N.º 1.255.573/RS,
JULGADOS  SOB  A  SISTEMÁTICA  DOS  RECURSOS
REPETITIVOS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE
DEVE  SER  DECLARADA  NULA,  DIANTE  DA
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO DO
APELO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos Recursos Especiais n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS,
decidiu  que  a  pactuação  das  tarifas  de  abertura  de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) é válida nos
contratos  firmados  na  vigência  da  Resolução  CMN
2.303/96,  ou  seja,  até  30  de  abril  de  2008,  conforme
dicção da Súmula 656 do Superior Tribunal de Justiça. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00132942020158152001, - Não possui -, Relator DESA.
MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI
, j. em 26-10-2017) 

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, para reformar a sentença proferida, acolhendo os
embargos à execução, com a declaração de nulidade da multa aplicada pelo
Procon  do  Município  de  Campina  Grande  no  Processo  Administrativo  nº
0758/2008/S.A,  extinguindo,  nos  termos  do  art.  485,  IV,  do  CPC,  via  de
consequência, a Execução Fiscal  nº 0009178-92.2013.815.0011, embasada
na CDA nº 413/2012. Inverto, ainda, a sucumbência observada a isenção do
Município quanto às custas processuais.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luís Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição  ao Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa,10 de abril de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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