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EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REVISIONAL 
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA 
DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTRATO 
FIRMADO  APÓS  A  ENTRADA  EM  VIGOR  DA  RESOLUÇÃO  CMN  N.º 
3.518/2007.  ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO 
ESPECIAL REPETITIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, a partir de abril 
de 2008, a cobrança de qualquer tarifa bancária é legal,  desde que expressamente 
prevista em ato normativo padronizador da autoridade monetária e no instrumento do 
negócio jurídico.

2. Os embargos de declaração não se prestam para a reanálise de questões claramente 
debatidas e decididas em sede de Apelação.

3. Não configuradas no acórdão embargado nenhuma das hipóteses do art.  535 do 
Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo 
para fins de prequestionamento.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  aos 
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.° 0008720-80.2010.815.0011, em que 
figuram como Embargante Banco Itaucard S.A. e como Embargado Marina de Lima 
Silva.

ACORDAM  os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em em conhecer dos Embargos de Declaração 
e rejeitá-los.

VOTO.

Banco Itaucard S/A opôs  Embargos de Declaração contra o Acórdão, f. 
129/129-v,  prolatado nos autos da  Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de 
Indébito,  em  face  dele  ajuizada  por  Marina  de  Lima  Silva,  que  desproveu  a 
Apelação por ele interposta, ao fundamento de que a cobrança das tarifas TAC e 
TEC não tem incidência no contrato celebrado entre ambos, considerando-se que o 
contrato foi realizado em 06/10/2009, portanto após 30/04/2008, data da entrada em 
vigor da Resolução CMN n. 3.518/07.

Em suas razões, f. 131/136, alegou  a ocorrência de omissão, porquanto o 



Acórdão embargado não teria se pronunciado acerca da legalidade das tarifas.

Pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios para que seja corrigido o suposto 
defeito  indicado  e  prequestionados os dispositivos apontados,  possibilitando  a 
interposição de Recurso à instância superior.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Aclaratórios.

O presente feito fora suspenso, f. 120,  até o término do julgamento, pela 
Segunda  Seção  do  STJ,  do  Resp.  1251331,  de  relatoria  da  Min.ª  Maria  Isabel 
Gallotti, que, em Decisão Monocrática, havia determinado a suspensão imediata do 
trâmite de todos os processos de conhecimento relativos a Tarifas de Abertura de 
Crédito (TAC) e de Emissão de Carnês (TEC), em qualquer instância, fase e juízo, 
por haver reconhecido a existência de repercussão geral.

Após o pronunciamento do STJ1 a respeito da matéria, o Acórdão guerreado 

1 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  
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 n.º 1251331/RS.  Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 



adotou  o  recente  entendimento  da  Corte  Superior,  considerando  que  não  havia 
ilegalidade na cobrança das taxas, posto que foram expressamente previstas tanto 
em ato normativo do Banco Central,  quanto no instrumento contratual celebrado 
entre as partes litigantes, senão, veja-se:

“O entendimento pacificado pelo STJ, em sede de Recursos Especiais submetidos à 
sistemática do art. 543-C, do CPC, é de que a cobrança das Tarifas TAC e TEC têm suas 
incidências autorizadas nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008, a partir  de 
quando entrou em vigor a Resolução CMN n.º 3.518/2007, do Banco Central do Brasil,  
que proibiu a estipulação de cobrança das aludidas Tarifas. Como o contrato foi firmado 
entre 06 de outubro de 2009, após o marco estabelecido na Resolução retrocitada, é inde-
vida a cobrança da TAC.”

Pretende  o  Embargante,  na  verdade,  rediscutir  o  mérito  expressamente 
decidido, providência vedada nesta estreita via recursal2.

Posto  isso,  considerando  que  os  Embargos  de  Declaração  foram 
interpostos apenas para ensejar a rediscussão da matéria, rejeito-os.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Data de Julgamento: 28/08/2013, Segunda Seção)

2  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO  EM RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS. 
TENTATIVA  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO  DECIDIDA. 
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Nos termos do art. 535 
do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento obscuridade 
ou  contradição  ou  quando  o  julgador  for  omisso  na  análise  de  algum  ponto.  Admite-se,  por 
construção jurisprudencial, também a interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 
2. "A omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente em face dos 
pontos em relação aos quais está  o julgador obrigado a responder;  enquanto a contradição que 
deveria ser arguida seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre este e o 
acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto do  decisum, 
referente  à  falta  de  clareza,  o  que  não  se  constata  na  espécie."(EDcl  no  AgRg  no  REsp 
1.222.863/PE, Rel. Ministro castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/6/2011). 3. Embargos manejados 
com nítido  caráter  infringente,  onde se  objetiva  rediscutir  a  causa  já  devidamente  decidida.  4. 
Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 94.437/PR, Rel. Ministro Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).


