Vale a pena saber
Jurisprudência
“RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO BANCÁRIO DE SAQUE EXCEDENTE. 1. COBRANÇA DE TARIFA SOBRE O EXCESSO DE SAQUE EFETUADO
PELO CORRENTISTA NO MÊS, COM ESTEIO NA RESOLUÇÃO DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL, POR DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO
NACIONAL. LICITUDE. 2. AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE DA LEI DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 3. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO,
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL CONTRAPRESTAÇÃO DO
CONTRATO DE DEPÓSITO. RECONHECIMENTO. VULNERAÇÃ DA NATUREZA DO CONTRATO DE DEPÓSITO. NÃO OCORRÊNCIA. 4. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal
de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência
exclusiva para disciplinar as operações creditícias em todas as suas
formas, bem como limitar, sempre que necessário, as taxas de juros,
descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de
operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive, os prestados
pelo Banco Central da República do Brasil.
1.1 O Conselho Monetário Nacional, no estrito exercício de sua
competência de regulamentar a remuneração dos serviços bancários,
atribuída pela Lei n. 4.595/1964, regente do Sistema Financeiro Nacional, permitiu a cobrança de tarifas sobre o excesso de saques efetuados no mês pelo correntista, do que ressai sua licitude.
1.2 Sob a vigência da Resolução n. 2.303/1996 do Banco Central do Brasil, permitia-se às instituições financeiras a cobrança pela
prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que
a norma qualificava como básicos, em cujo rol taxativo não constava
o serviço de saque sob comento, exigindo-se, para tanto, a prévia e
efetiva contratação e prestação do serviço bancário. Sem descurar da
essencialidade do serviço de saque em relação ao contrato de contacorrente, a partir da entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007
do Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional passou
a, expressamente, definir os serviços bancários que poderiam ser objeto de remuneração, no que se inseriu o de saques excedentes em
terminal eletrônico, assim considerados pela norma como aqueles superiores a quatro no mesmo mês. Esta normatização, é certo, restou
reproduzida pela Resolução n. 3.919 de 2010, atualmente em vigor.
2. Não se trata de simplesmente conferir prevalência a uma resolução do Banco Central, em detrimento da lei infraconstitucional (no
caso, o Código de Defesa do Consumidor), mas, sim, de bem observar
o exato campo de atuação dos atos normativos (em sentido amplo)
sob comento, havendo, entre eles, no específico caso dos autos, coexistência harmônica.
2.1. É, pois, indiscutível a aplicação da lei consumerista às relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e seus
clientes. É inquestionável, de igual modo, a especialidade da Lei n.
4.595/1964 (com status de lei complementar), reguladora do Sistema
Financeiro Nacional, que, como visto, atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a competência para regular a remuneração dos serviços
bancários.
2.2. Não se exclui do crivo do Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual onerosidade excessiva ou de outros desvirtuamentos
na formação do ajuste acerca da remuneração dos serviços bancários,
como o inadimplemento dos deveres de informação e de transparência, do que não se cuida na hipótese ora vertente.
Todavia, o propósito de obter, no bojo de ação civil pública, o
reconhecimento judicial da ilicitude, em tese, da cobrança de tarifa
pelo serviço de saque excedente, devidamente autorizada pelo órgão
competente para tanto, evidencia, em si, a improcedência da pretensão posta.
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3. Por meio do contrato de conta-corrente de depósito à vista,
a instituição financeira contratada mantém e conserva o dinheiro do
correntista contratante, disponibilizando-o para transações diárias,
por meio de serviços bancários como o são os saques, os débitos, os
pagamentos agendados, os depósitos, a emissão de talionários de
cheques, etc.
3.1 O saque que pressupõe a implementação e a manutenção
de uma ampla rede de terminais de autoatendimento, com emprego
de tecnologia, de estrutura física e de contínuo desenvolvimento de
mecanismos de segurança consubstancia, sim, serviço bancário posto
à disposição do correntista, conforme, aliás, expressa disposição da
Resolução expedida pelo Banco Central do Brasil, por deliberação do
CMN, passível de cobrança de tarifa a partir da realização do quinto
saque mensal, momento em que, por presunção legal, perde o viés
de essencialidade ao contrato de depósito.
3.2 A cobrança da tarifa sobre saques excedentes não está destinada a remunerar o depositário pelo depósito em si, mas sim a retribuir o depositário pela efetiva prestação de um específico serviço
bancário não essencial.
3.3 Por conseguinte, a tese de desequilíbrio contratual revela-se
de toda insubsistente, seja porque a cobrança da tarifa corresponde
à remuneração de um serviço bancário efetivamente prestado pela
instituição financeira, seja porque a suposta utilização, pelo banco,
dos recursos depositados em conta-corrente, se existente, decorre da
própria fungibilidade do objeto do depósito (pecúnia), não havendo
prejuízo ao correntista que, a qualquer tempo, pode reaver integralmente a sua quantia depositada.
4. Recurso especial improvido.”
(STJ, REsp 1.348.154, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, DJe 19/dez/2016.)
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO, DESACATO E RESISTÊNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO
DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/
STF. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESACATO. INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM A CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE.
(...)
4. O art. 2º, c/c o art. 29, da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê a adoção, pelos Estados Partes, de “medidas legislativas ou de outra natureza” visando
à solução de antinomias normativas que possam suprimir ou limitar o
efetivo exercício de direitos e liberdades fundamentais.
5. Na sessão de 4/2/2009, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, o Recurso
Especial 914.253/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, adotou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 466.343/SP, no sentido de que os tratados de direitos
humanos, ratificados pelo país, têm força supralegal, “o que significa
dizer que toda lei antagônica às normas emanadas de tratados internacionais sobre direitos humanos é destituída de validade.” 6. Decidiu-se, no precedente repetitivo, que, “no plano material, as regras
provindas da Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação
às normas internas, são ampliativas do exercício do direito fundamental à liberdade, razão pela qual paralisam a eficácia normativa da
regra interna em sentido contrário, haja vista que não se trata aqui de
revogação, mas de invalidade.”

7. A adequação das normas legais aos tratados e convenções
internacionais adotados pelo Direito Pátrio configura controle de
constitucionalidade, o qual, no caso concreto, por não se cuidar de
convenção votada sob regime de emenda constitucional, não invade
a seara do controle de constitucionalidade e pode ser feito de forma
difusa, até mesmo em sede de recurso especial.
8. Nesse particular, a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
quando do julgamento do caso Almonacid Arellano y otros v. Chile,
passou a exigir que o Poder Judiciário de cada Estado Parte do Pacto
de São José da Costa Rica exerça o controle de convencionalidade das
normas jurídicas internas que aplica aos casos concretos.
9. Por conseguinte, a ausência de lei veiculadora de abolitio criminis não inibe a atuação do Poder Judiciário na verificação da inconformidade do art. 331 do Código Penal, que prevê a figura típica
do desacato, com o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, que
estipula mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de
expressão.
10. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH já
se manifestou no sentido de que as leis de desacato se prestam ao
abuso, como meio para silenciar ideias e opiniões consideradas incômodas pelo establishment, bem assim proporcionam maior nível de
proteção aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios democrático e igualitário.
11. A adesão ao Pacto de São José significa a transposição, para
a ordem jurídica interna, de critérios recíprocos de interpretação, sob

pena de negação da universalidade dos valores insertos nos direitos
fundamentais internacionalmente reconhecidos. Assim, o método
hermenêutico mais adequado à concretização da liberdade de expressão reside no postulado pro homine, composto de dois princípios
de proteção de direitos: a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos.
12. A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado - personificado em
seus agentes - sobre o indivíduo.
13. A existência de tal normativo em nosso ordenamento jurídico
é anacrônica, pois traduz desigualdade entre funcionários e particulares, o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito.
14. Punir o uso de linguagem e atitudes ofensivas contra agentes
estatais é medida capaz de fazer com que as pessoas se abstenham
de usufruir do direito à liberdade de expressão, por temor de sanções
penais, sendo esta uma das razões pelas quais a CIDH estabeleceu
a recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São Paulo
abolissem suas respectivas leis de desacato.
15. O afastamento da tipificação criminal do desacato não impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura típica penal (calúnia, injúria, difamação etc.), pela ocorrência de
abuso na expressão verbal ou gestual utilizada perante o funcionário
público.”
(STJ, REsp 1.640.084, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
01/fev/2017.)

Rápidas
Alienação Fiduciária. Tributos

Não responsabilidade do agente financeiro. TRF 3
“1. A condição de credora fiduciária da Caixa Econômica
Federal não a torna responsável pelos tributos do imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do artigo 27, § 8º, da Lei
Federal nº 9.514/1997.
2. Ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal para
figurar no polo passivo da execução fiscal.”
(TRF 3, AC 0013730-88.2010.4.03.6182, Sexta Turma, Rel.
Des. Fábio Prieto, DJe 03/mar/2017.)

Comercial. Imposição de renegociação
Impossibilidade. TRF 3

“2. A renegociação da dívida deve ser proposta pela parte
que se viu impossibilitada de honrar com os termos contratuais
diretamente ao credor, não sendo razoável ao Poder judiciário
impor à Caixa Econômica Federal a obrigação de buscar uma
melhor maneira de o devedor saldar a dívida contraída.
3. A escusa do pagamento por dificuldades pessoais, como
bem se sabe, não é causa para a desconstituição da obrigação.
A despeito das dificuldades advindas da enfermidade que acomete o recorrente, tal circunstância, de per si, não pode ser
invocada para descumprimento das obrigações contraídas.
4. Compete exclusivamente à CEF proceder à análise e autorização para a alteração contratual, uma vez que não compete ao judiciário se sobrepor ao poder executivo, remensurando
os requisitos da conveniência e oportunidade que àquela entidade compete decidir e avaliar, não havendo, até onde se tem
notícia, qualquer indício de prática de ilegalidade que autorize
intervenção judicial.”

(TRF 3, AC 0006644-86.2013.4.03.6109, Primeira Turma,
Rel. Des. Wilson Zauhy, DJe 20/fev/2017.)

Trabalhista. Prescrição quinquenal
Aplicação imediata. TST

“1. O art. 7º, XXIX, da Constituição Federal é de aplicação
imediata e fixou o prazo prescricional de cinco anos a atingir as
parcelas decorrentes do contrato de trabalho, com o estabelecimento de limite máximo de dois anos contados de sua extinção
para o exercício do preexistente direito de ação.
2. A tese de serem imprescritíveis os direitos trabalhistas
enquanto não assegurada a eficácia de outra norma constitucional, aquela relativa ao sistema de garantia contra a despedida arbitrária de que cogita o art. 7º, I, da Constituição Federal,
fundamento da sentença rescindenda, afronta o disposto na
mencionada norma constitucional.”
(TST, RO 10012-64.2013.5.12.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Rel. Min. Vieira de Mello Filho, pub.
24/fev/2017.)

Elaboração
Jefferson Douglas Soares
Sugestões e comentários dos colegas podem ser encaminhados para
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