
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045688-51.2013.8.15.2001
RELATOR : Des. José Ricardo Porto
APELANTE : Aricelia Balbino Martins
ADVOGADO : Alexander Thyago G. N. de Castro (OAB/PB n. 12.240)
APELADO : Banco Santander S/A
ADVOGADO : Sem procurador constituído (parte não contestou)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. REQUERIMENTO
PARA  APLICAÇÃO  AUTOMÁTICA  DOS  EFEITOS  DA
REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA
QUE  EXIGE  A  ANÁLISE  DO  CASO  CONCRETO.
TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO
DE  CARNÊ.  AVENÇA  FIRMADA  ANTES  DE  30/04/2008.
VIABILIDADE  DA  EXIGÊNCIA.  VALORES  COBRADOS
DENTRO  DA  RAZOABILIDADE.  QUESTÃO  DECIDIDA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE
RECURSO  REPETITIVO.  ENCARGO  PARA
LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA.  LEGALIDADE  NA
HIPÓTESE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE
PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DO APELO.

- “3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
autor  em razão da ocorrência da revelia  é  relativa,  sendo que
para  o  pedido  ser  julgado  procedente  o  juiz  deve  analisar  as
alegações do autor e as provas produzidas.(…).”
(STJ  -  AgInt  no  AREsp  1161042/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
05/06/2018, DJe 11/06/2018)

- “ (..) 9. 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   ficoulimitada às hipóteses taxativamente
previstas  em  norma  padronizadora  expedida  pela autoridade
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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. (...).”
(STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

-  “(…).  3.  Para  as  operações  de  crédito  e  arrendamento  mercantil
contratadas  antes  de  10/12/2007  podem  ser  cobradas  tarifas  pela
liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação,
desde  que  a  cobrança  dessa  tarifa  esteja  claramente  identificada  no
extrato de conferência. (…).”.
(STJ - AgInt no AREsp 326.312/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  26/09/2017,  DJe
02/10/2017)

- Devem ser considerados regulares os encargos contratuais questionados
no  processo  quando  o  financiamento  tenha  sido  celebrado  antes  dos
marcos temporais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça como
limite para as suas pertinências.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  Aricelia  Balbino  Martins, contra  a
sentença de fls. 24/27, proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação
de Repetição de Indébito ajuizada em face do Banco Santander S/A.

Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau compreendeu por pertinentes as
cobranças de Tarifa de Abertura de Crédito, de Emissão de Carnê e de Liquidação Antecipada, não
vislumbrando,  por  isso,  abusividade  no  contrato  de  financiamento  de  veículo  firmado  entre  as
partes.

Em suas razões recursais  (fls. 29/34), a promovente destaca que deveriam incidir
sobre  o  banco  demandado  os  efeitos  da  revelia.  Demais  disso,  ressalta  as  irregularidades  dos
encargos acima mencionados. 
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Com base no exposto, pugna pelo provimento da súplica, de modo a demanda ser
acolhida em sua totalidade.

Sem contrarrazões, ante a revelia decretada (fls. 36).

Manifestação Ministerial pelo prosseguimento do feito, sem adentramento no mérito,
ante a ausência de interesse público no caso (fls. 47/48).

É o relatório.

VOTO

Manuseando o caderno processual,  constata-se que a  presente lide envolve pleito
restitutivo de quantias tidas por indevidas, segundo a autora, no financiamento de um automóvel
GM Corsa Millenium, ano 2002, placa MOP 0845 (vide fls. 11/12).

A ora recorrente, nesta oportunidade, questiona a não aplicação dos efeitos da revelia
no caso, bem como reitera os argumentos quanto à abusividade dos encargos contratados, quais
sejam, TAC, TEC e Tarifa de Liquidação Antecipada.

Pois bem. 

Com relação ao fato do promovido ser revel, a jurisprudência é pacífica no sentido
de que o reconhecimento do instituto não implica na procedência automática da lide, devendo haver
a análise do caso concreto, como bem asseverou o Juiz a quo na sentença.

Vejamos precedente nesse sentido:

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO.  DÍVIDA.  VENCIMENTO  ANTECIPADO.  PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA  DE  VERACIDADE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e
3/STJ).
2. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente
indicado no contrato.
3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a presunção de veracidade dos fatos  alegados pelo autor  em
razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser
julgado  procedente  o  juiz  deve  analisar  as  alegações  do  autor  e  as
provas produzidas.
4.  A  multa  aplicada  ante  a  oposição  de  declaratórios  de  caráter
manifestamente protelatório não merece reparo.
5. Agravo interno não provido”

Desembargador José Ricardo Porto
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(STJ - AgInt no AREsp 1161042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  05/06/2018,  DJe
11/06/2018)

Dito isso, pertinente o estudo da questão controversa para eventual acolhimento das
alegações iniciais, para só então decidir-se apropriadamente sobre o caso em apreço, como bem
operado na origem.

Passada a questão,  quanto a cobrança de Tarifas de Abertura de Crédito,  no
valor de R$ 500,00  (quinhentos reais) e de Emissão de Carnê, no total de R$ 286,00 (duzentos
e oitenta e seis reais), algumas ponderações devem ser realizadas. 

É que os  encargos  administrativos  ora reclamados  tiveram as  suas  exigibilidades
analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial  nº 1.251.331/RS, na forma do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, que assim ponderou:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO
DE  FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.  MEDIDA  PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  RECURSOS
REPETITIVOS.  CPC,  ART.  543-C.  TARIFAS  ADMINISTRATIVAS
PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ
(TEC).  EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES. MÚTUO  ACESSÓRIO  PARA
PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp
973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012).
2.  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.
3.  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." 4. 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.
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
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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.
7.  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).
8.  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.
9. 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 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.
10. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Nos  termos  proferidos  no  julgamento  do  Recurso  Repetitivo  acima  destacado,  a
TAC e a TEC podem ser exigidas nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da
vigência  da  Resolução  CMN 2.303/96),  ressalvado  o  exame de  abusividade  em cada  caso
concreto. Após tal marco, sua previsão é considerada indevida.

Como o pacto objeto da lide foi firmado em 13/11/2007 (vide fls. 13), mostra-se
regular a cobrança de tais encargos, posto a soma dos mesmos corresponder a 3,5% do total do
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financiamento, que é de R$ 21.852,96 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa
e seis centavos).

Já no tocante a exigência da  Tarifa de Liquidação Antecipada,  no valor de R$
1.193,27 (mil, cento e noventa e três reais e vinte e sete centavos), a sua pertinência foi também
objeto de apreciação pelo STJ, nos seguintes termos:

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
BANCÁRIO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TARIFA  DE  LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA  DE  OPERAÇÕES  DE  CRÉDITO.  LEGALIDADE
LIMITADA.  CONTRATOS  CELEBRADOS  ANTES  DE  10/12/2007.
RESOLUÇÃO  CMN  Nº  3.516/2007.  DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise acerca da legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve
ser  examinada  à  luz  da  Lei  nº  4.595/1964,  que  regula  o  sistema
financeiro nacional  e determina que compete  ao Conselho Monetário
Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos,
comissões  e  qualquer  outra  forma  de  remuneração  de  operações  e
serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir
e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em
vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (artigos
4, IX, e 9º).
2.  Durante  a vigência da Resolução CMN nº  2.303/1996 era lícita  a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições
financeiras,  entre  eles  o  de  liquidação  antecipada  de  operação  de
crédito, desde que efetivamente contratados e prestados, salvo àqueles
considerados  básicos.  Em 8  de  setembro de  2006 entrou  em vigor  a
Resolução CMN nº 3.401/2006, que dispôs especificamente a respeito da
possibilidade  de  cobrança  de  tarifas  sobre  a  quitação antecipada  de
operações de crédito e arrendamento mercantil, matéria que até então
vinha sendo disciplinada de maneira genérica pela Resolução CMN nº
2.303/1996. Somente com o advento da Resolução CMN nº 3.516, de 10
de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de
tarifa  em  decorrência  de  liquidação  antecipada  de  contratos  de
concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro.
3. Para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas
antes  de  10/12/2007  podem  ser  cobradas  tarifas  pela  liquidação
antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a
cobrança  dessa  tarifa  esteja  claramente  identificada  no  extrato  de
conferência.
4. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a
esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda  que  para  fins  de  prequestionamento,  sob  pena  de  invasão  da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 326.312/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  26/09/2017,  DJe
02/10/2017)
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Considerando o posicionamento colacionado, e observando que o pacto em estudo
foi celebrado em 13/11/2007, mostra-se regular a exigência do encargo em comento.

Conforme as razões expostas, deve a sentença de primeiro grau ser mantida, por não
haverem irregularidades no contrato objeto da lide, inexistindo indébito a ser restituído.

Posto isso, DESPROVEJO O APELO.

Sem honorários recursais, ante a ausência de participação de causídicos pela parte
vencedora.

É como voto.

 Presidiu a sessão o Exmo. Des. Leandro dos Santos. Participaram do julgamento,
além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto,  o Exmo. Des. Leandro dos Santos e o Exmo. Dr.
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª. Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,  Drª.  Janete  Ismael,
Procuradora de Justiça.

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de agosto de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 
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