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PRELIMINARES.  INÉPCIA  DA  INICIAL. 
REJEIÇÃO.

– Os pleitos requeridos na exordial decorrem 
dos fundamentos nela expostos, não incidindo em 
qualquer das hipóteses elencadas pelo parágrafo 
único do artigo 295 do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE 
CONTRATO. CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO 
BANCÁRIO.  EXCLUSÃO  DA TAC. DEVOLUÇÃO 
EM DOBRO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. LEGALIDADE  E  NÃO 
ABUSIVIDADE  NA  COBRANÇA  DA  TAC. 
HONORÁRIOS  INVERTIDOS.  PROVIMENTO  DO 
APELO.

− Considerando que o contrato foi celebrado em 
16-03-2007  (fl.140),  que  nele  foi  expressamente 
prevista  a  cobrança  da  TAC e TEC e  que  o  STJ 
entendeu que “nos contratos bancários celebrados 
até  30  de  abril  de  2008  (fim  da  vigência  da 
Resolução CMN 2.303/96),  era válida a pactuação 
dessas  tarifas,  inclusive  as  que  tiverem  outras 
denominações para o mesmo fato gerador”, entendo 
que  está  dentro  do  período  estipulado  e  não  foi 
reconhecida a abusividade. 

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander 

do S/A, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da  3ª Vara 
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Cível  da Capital que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação Revisional de Contrato proposta por Cleoneide Jeronimo de Souza.

Nas  razões  da  Apelação,  o  Promovido,  inicialmente  arguiu 

preliminar de inépcia da inicial. No mérito, reiterou a legalidade da cobrança da 

TAC.

Contrarrazões ofertadas às fls.268/276. 

A  Procuradoria  Geral  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  das 

preliminares  e,  no  mérito,  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação.  (fls. 

285/289).

É o relatório. 

DECIDO

PRELIMINAR - Inépcia da inicial 
 

Quanto  a  preliminar  ora  suscitada,  tenho  que não merece 

prosperar, uma vez que não se tem por inepta a inicial que observa os 

requisitos do art. 282 do Código de Processo Civil, além de traduzir de forma 

articulada e inteligível os fundamentos e a pretensão do promovente. 

Desta forma, não merece cabimento a preliminar.

Quanto ao mérito, trata-se de contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária ajustado em 10.03.2007,  Cédula de Crédito 

Bancário  nº  7256860001361820.  O  valor  financiado  foi  de  R$  16.020,000, 

referente  a  um  automóvel  modelo  Volkswagen  Gol  Power.  Os  juros 

remuneratórios foram fixados em 2,09% ao mês e 28,13% ao ano e a tarifa de 

abertura de crédito no valor de R$450,00.

Em relação a TAC, a Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça fixou, em 28 de agosto de 2013, a tese de que a pactuação dessa tarifa 
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não tem mais respaldo legal; porém, a cobrança é permitida se baseada em 
contratos celebrados até 30 de abril de 2008. Na vigência da Resolução nº 

2.303,  a  cobrança pela prestação de quaisquer  tipos de serviços era lícita,  

desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos serviços 

definidos como básicos. A conclusão da Segunda Seção é que não havia, até 

então, obstáculo legal às Tarifas de Abertura de Crédito e Emissão de Carnê. 

Essas deixaram de existir com a edição da Resolução nº 3.518, que permitiu 

apenas a cobrança destas especificadas em ato normativo do Banco Central. 

Assim,  a cobrança da 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.

Desta  forma,  nos  autos  consta  o  contrato  celebrado  em 

10/03/2007 (fl.140),  e  tem como valor  representado pela TAC a quantia  de 

R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

 

Logo,  verifica-se  que  o  valor  acima  não  ultrapassa  5%  do 

montante principal financiado de R$ 16.020,00 (dezesseis mil  e vinte reais), 

demonstrando,  de  forma  objetiva  e  cabal,  a  inexistência  da  vantagem 

exagerada obtida por parte da instituição financeira, motivo pelo qual inocorre 

abusividade na tarifa cobrada, devendo ser reformada a sentença no ponto.

Prosperando  a  pretensão  recursal,  impõe-se  a  reforma  da 

sentença, inclusive em relação aos ônus da sucumbência, na medida em que 

tendo o Autor decaído na maior parte de sua pretensão, deve responder pela 

integralidade das custas do processo e honorários advocatícios do procurador 

da parte  adversa, porquanto observando-se os termos do art.  12 da Lei  nº 

1.060/50.

Feitas tais considerações,  com fundamento no art. 557 do 
CPC,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  PROVEJO  O  APELO  DA 
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PROMOVIDA para  considerar  legal  e  não  abusiva  a  cobrança  da  Tac, 
invertendo o ônus da sucumbência.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  __ _ de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                     Relator
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