
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CÍVEL  e  RECURSO  ADESIVO  Nº  0019605-
03.2010.815.2001.
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Banco Santander (Brasil) S/A.
Advogado : Antônio Braz da Silva.
Apelado : Jaime Gomes de Barros Júnior.
Advogado : Em causa própria.
Recorrente : Jaime Gomes de Barros Júnior.
Advogado : Em causa própria.
Recorrido : Banco Santander (Brasil) S/A.
Advogado : Antônio Braz da Silva.    

DA  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA
REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  COBRANÇA DE
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E
DE  EMISSÃO  DE  CARNÊ  (TEC).
POSSIBILIDADE.  CONTRATO  CELEBRADO
ANTERIORMENTE  À  VIGÊNCIA  DA
RESOLUÇÃO  Nº  3.518/2007  DO  CONSELHO
MONETÁRIO  NACIONAL. REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE
DAS TAXAS. PROVIMENTO DO APELO. 

− Revela-se irrefutável a aplicação do Código de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

− É válida a cobrança das Tarifas de Abertura de
Crédito  (TAC)  e  de  Emissão  de  Carnê  (TEC)  nos
contratos celebrados até 30.04.2008 (data do início da
vigência  da  Resolução  nº  3.518/2007  do  Conselho
Monetário Nacional).
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− Considerando que o contrato celebrado entre as
partes  é  anterior  à  vigência  da  Resolução  nº
3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional, é legal
a cobrança de TAC e TEC, ficando, por conseguinte,
prejudicado  o  pedido  de  restituição  em dobro,  por
ausência de cobrança indevida e má-fé.

− Conforme o  disposto  no  art.  557,  §  1º-A,  do
Código de Processo Civil, é permitido ao Relator dar
provimento  ao  recurso,  através  de  decisão
monocrática, quando  a  decisum recorrido estiver em
manifesto confronto com jurisprudência dominante de
Tribunal Superior, como no presente caso.

DO  RECURSO  ADESIVO.  INTERPOSIÇÃO
APÓS  O  DECURSO  DO  PRAZO  LEGAL.
APLICABILIDADE  DO  ART.  500,  I  508  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.  REQUISITO  DE
ADMISSIBLIDADE  NÃO  ATENDIDO.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,
DO DIPLOMA PROCESSUAL.  SEGUIMENTO
NEGADO.  

– O  recurso  adesivo  deverá  ser  interposto  no
prazo de que a parte dispõe para responder o recurso
principal, no caso, 15 (quinze) dias, uma vez tratar-se
de  apelação  cível.  Ultrapassar  esse  limite  legal
implica  o  reconhecimento  da  intempestividade
recursal, fato que obsta o seu conhecimento.

– Cabe  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente extemporâneo, tendo em vista ser de
ordem pública a matéria relativa à não observância do
dies  ad  quem,  podendo  o  julgador  apreciá-la  de
ofício.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  interposta  pelo  Banco  Santander
(Brasil) S/A., e de Recurso Adesivo interposto por Jaime Gomes de Barros
Júnior, desafiando sentença de fls. 266/283,  proferida pelo Juiz de Direito da
7ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, nos autos da Ação de Revisão de
Contrato  C/C  Repetição  de  Indébito,  movida  pelo  recorrente  em  face  do
apelante.

O  Magistrado  julgou  parcialmente  procedente  a  ação,
condenando a entidade bancária a devolver em dobro as quantias referentes
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aos títulos de TAC e TEC ( fls. 266/283).

Nas  razões  recursais (fls.  284/299),  o  Apelante alegou
preliminarmente impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial. No
mérito  ressaltou  que,  por  ocasião  da  celebração  do  Contrato,  foram
observados os princípios gerais que regem os contratos, bem assim, o dever de
informação exigido no Código de Defesa do Consumidor, e por isso o ajuste
contratual  é  ato  jurídico  perfeito,  devendo  ser  inteiramente  honrado  pelos
contratantes, notadamente se considerado que não houve superveniente caso
fortuito ou força maior  para justificar  a  revisão.  Sustenta  a legalidade das
taxas, notadamente a da TAC  e TEC e a impossibilidade da restituição dos
valores.  Pugnou,  ao  fim,  pelo  provimento  do  Recurso  para  que  fosse
reformada a Sentença.

Contrarrazões às fls. 331/339.

Ato contínuo, o autor recorre adesivamente (fls.  245/351)
requerendo inicialmente que seja considerando como a data de sua intimação
para  contrarrazoar  a  de  01  de  junho  de  2012,  uma  vez  que  quando  da
publicação de tal ato, encontrava-se viajando fora do país. No mérito pretende
a reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da capitalização
de juros e da comissão de permanência, determinando a devolução dos valores
indevidamente pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 358/384.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares
e no mérito pelo provimento parcial  do apelo e  desprovimento do recurso
adesivo (fls. 420/427).

É o relatório. 

DECIDO.

1 – Da Apelação Cível:

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de
Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por
conseguinte,  a  relação contratual  estabelecida  entre  as  partes  se  configura
típica relação de consumo. 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

Pretende o recorrente, através desta  irresignação apelatória, a
reforma do julgado de primeiro grau, sob o argumento de que as Taxas de
Abertura  de  Crédito  e  de  Emissão  de  Carnê  são  legais,  porquanto  há
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autorização  na  Resolução  nº  3.518,  do  Conselho  Monetária  Nacional  e
consoante entendimento do STJ, sendo incabível a devolução em dobro.

Pois bem.

No que concerne às Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de
Emissão de Carnê (TEC), o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente
que  embora,  atualmente,  a  sua  pactuação  não  tenha  respaldo  legal,  a  sua
cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30 de abril de
2008,  data  do  fim  da  vigência  da  Resolução  nº  2.303/96  do  Conselho
Monetário Nacional (CMN) que previa tal cobrança. 

Eis  excerto  da  decisão  proferida  pela  Segunda  Seção  do
Tribunal da Cidadania, em 28/08/2013, no REsp. 1.255.573:  

“A Segunda Seção, por unanimidade,  conheceu do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para
restabelecer  a  cobrança  das  taxas/tarifas  de
despesas  administrativas  para  abertura  de  crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança de
IOF financiado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os  posicionamentos  pessoais  dos  Srs.  Ministros
Nancy Andright e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam  a  relatora,  foram  fixadas  as
seguintes teses:
1. 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;
2. 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.(...).” - (grifo nosso). 

Dessa  forma,  conclui-se  que  até  a  edição  da  Resolução  nº
3.518/2007 do CMN, com vigência em 30.4.2008, não havia obstáculo legal às
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referidas  tarifas.  Contudo,  após  a  sua  vigência,  não  se  admite  a  exigência
desses encargos, razão pela qual, quando constatada a sua cobrança, é de ser
declarada a  ilegalidade.

Com efeito, a nova Resolução do Conselho Monetário Nacional
permitiu  apenas  a  cobrança  das  tarifas  especificadas  no  ato  normativo  do
Banco Central,  o  qual,  por  sua  vez,  não  inseriu  as  tarifas  de  Abertura  de
Crédito e de Emissão de Carnê.    

In casu, verifica-se que o contrato foi celebrado em 01/11/2007
(fls.  24),  ou  seja,  anteriormente  à  vigência  da  Resolução nº  3.518/2007,  e
prevê a incidência das referidas tarifas, motivo pelo qual a sua cobrança não é
abusiva ou ilegal.   

Nesse  diapasão,  assiste  razão  ao  insurgente,  devendo  a  r.
Sentença ser reformada, a fim de afastar a condenação do Banco a devolver o
valor cobrado a título de Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão
de Carnê (TEC).

No que concerne à repetição de indébito, o art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor estabelece em seu parágrafo único:

“Art. 42. (…)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso.
Acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável”. (grifo nosso). 

No caso concreto, como as taxas são legais, não há que se falar
em cobrança indevida e má-fé, restando prejudicado o pedido de repetição de
indébito. 

2 – Do Recurso Adesivo:

Conforme relatado, o  autor  apresentou Recurso Adesivo (fls.
245/351) requerendo inicialmente que seja considerando como a data de sua
intimação para contrarrazoar a de 01 de junho de 2012, uma vez encontrar-se
fora  do  pais  quando da  publicação  do referido  ato.  No  mérito  pretende  a
reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da capitalização de
juros e da comissão de permanência, determinando a devolução dos valores
indevidamente pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

Preliminarmente,  para que o mérito  posto  em discussão pela
parte  possa  ser  analisado,  cumpre  desde  logo  verificar  a  existência  dos
pressupostos processuais e das condições da ação, considerados genericamente
como pressupostos de admissibilidade do julgamento meritório.

Nesse contexto, cabe ao julgador, no âmbito recursal, conferir
se  estão  presentes  os  requisitos  formais  do  recurso,  os  quais  são
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tradicionalmente  classificados  em  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos.
Dentre os primeiros, encontramos a exigência do cabimento, da legitimidade,
do interesse e  da inexistência  de fato impeditivo ou extintivo do poder  de
recorrer.

Já  quando  nos  deparamos  com  os  pressupostos  processuais
extrínsecos,  temos  de  averiguar:  a  comprovação  da  tempestividade  na
interposição recursal; a devida prova do preparo; bem como se há regularidade
formal no conteúdo da irresignação.

Pois bem, compulsando detidamente estes autos,  vê-se que o
recurso é manifestamente intempestivo.

Isso porque, contata-se que o autor recorrente foi intimado para
contrarrazoar em 23 de maio de 2012, conforme se verifica da certidão às fls.
330v. 

Dessa forma, considerando-se a data em que a parte recorrente
foi intimada, verifica-se que o termo final para o recurso adesivo foi 07 de
junho de 2013. Porém, o presente recurso somente foi protocolado em 11 de
junho de 2013, consoante se percebe da chancela mecânica aposta no rosto da
peça de interposição, fato que contraria o disposto no art. 500, I, do Código de
Processo Civil, in verbis:

“Art.  500.  Cada  parte  interporá  o  recurso,
independentemente,  no  prazo  e  observadas  as
exigências  legais.  Sendo,  porém,  vencidos  autor  e
réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá
aderir  a  outra  parte.  O  recurso  adesivo  fica
subordinado  ao  recurso  principal  e  se  rege  pelas
disposições seguintes: 

I - será interposto perante a autoridade competente
para admitir o recurso principal,  no prazo de que a
parte dispõe para responder;”

Por conseguinte dispõe o art. 508 do Diploma Processual Legal:

Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso
ordinário,  no  recurso  especial,  no  recurso
extraordinário  e  nos  embargos  de  divergência,  o
prazo  para  interpor  e  para  responder  é  de  15
(quinze) dias”.

Corroborando  a  aplicação  do  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo Civil  em casos de extemporaneidade na apresentação de recursos,
esta Corte de Justiça já decidiu:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  GRATIFICAÇÃO  DE
ATIVIDADES  ESPECIAIS.  PROCEDÊNCIA

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0005251-71.2009.815.0751.  6



PARCIAL.  APELAÇÃO  DO  AUTOR.
INTERPOSIÇÃO  A  DESTEMPO.
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CAPUT
DO ART. 557 DO CPC. APELAÇÃO DO ESTADO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  SUPRESSÃO  DA
GRATIFICAÇÃO.  ALEGADA  INEXISTÊNCIA  DE
DIREITO  ADQUIRIDO  A  REGIME  JURÍDICO.
IRRELEVÂNCIA.  ATO  VINCULADO  E
REGULAMENTADO  PELO  ART.  67,  DA  LC  Nº
58/03.  INEXISTÊNCIA  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO  QUE  COMPROVE  O
AFASTAMENTO  DO  SERVIDOR  DA  ATIVIDADE
ESPECIAL  E  FALTA  DE  MOTIVAÇÃO  DO  ATO
QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO.
SEGUIMENTO NEGADO AO APELO DO AUTOR E
DESPROVIMENTO  DO  APELO  DO  ESTADO.
Verificada a intempestividade do apelo é de negar-se
seguimento, com base no caput do art. 557 do CPC.
É irrelevante afirmar que inexiste direito adquirido a
regime jurídico administrativo quando, na verdade, o
ato  administrativo  que  suprimiu  o  pagamento  da
gratificação  de  atividades  especiais  necessita  de
regular  processo  administrativo  que  comprove  o
afastamento  do  servidor  da  atividade  especial
exercida,  bem  como  os  motivos  que  levaram  à
supressão do benefício, o que não ocorreu no caso
concreto”.  (TJ-PB;  AC  200.2009.027087-3/001;
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz
Conv. João Batista Barbosa; DJPB 01/04/2013; Pág.
11).

Assim, para  os  casos como o que ora se  analisa,  quando da
prescrição  das  normas  recursais  no  âmbito  dos  Tribunais,  o  legislador
processual civil, objetivando dar maior celeridade ao deslinde procedimental
no curso das demandas, estabeleceu a possibilidade de o Relator do processo
negar, monocraticamente, seguimento a recurso.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade  desmedida,  para  que  não  se  converta  em  produtividade  sem
qualidade,  o próprio texto legal,  no art.  557 do Código de Processo Civil,
condiciona a que a negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade
recursal,  improcedência,  prejudicialidade  ou  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o  julgador,  ou  de
Tribunais Superiores.

Permite, ainda, o diploma processual civil em seu art. 557, § 1º-
A,  do Código de Processo Civil, que  o  Relator  dê provimento ao recurso,
através  de  decisão  monocrática,  quando  a  decisum recorrido  estiver  em
manifesto  confronto  com  jurisprudência  dominante  de  Tribunal  Superior,
como no presente caso.
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,   DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO CÍVEL, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo
Civil, para reformar integralmente a sentença vergastada e, por conseguinte,
NÃO  CONHEÇO  DO  RECURSO  ADESIVO,  NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil,
face à sua manifesta intempestividade.

P.I. 

João Pessoa, 13 de agosto de 2014. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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