
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL  E RECURSO ADESIVO Nº 0001936-91.2012.815.0181 — 
10ª Vara Cível da Capital
RELATOR     : Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado em substituição 
ao Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
APELANTE : Banco Bradesco Financiamento S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)
RECORRENTE : Paulo Lopes da Silva
ADVOGADO : Humberto de Sousa Félix (OAB/RN 5069)

APELAÇÃO CÍVEL  E RECURSO ADESIVO — AÇÃO 
DE  REVISÃO  CONTRATUAL  —  FINANCIAMENTO 
DE  BENS  E/OU  SERVIÇOS   —  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  — DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  DA  TARIFA 
DE ABERTURA DE CRÉDITO — TAC —  COBRANÇA 
INEXISTENTE —  TARIFA DE CADASTRO  — TC — 
COBRANÇA  LEGAL  —  ENTENDIMENTO  DOS 
TRIBUNAIS  SUPERIORES  —  ART.  557  DO  CPC  DE 
1973  COMBINADO  COM  ART.  14  DO  NCPC   — 
PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO  E  SEGUIMENTO 
NEGADO AO RECURSO ADESIVO.

—  No  tocante  a  cobrança  de  Tarifa  de  Cadastro  houve  
pronunciamento expresso do Tribunal da Cidadania em considerá-
la  legal,  por  custear  as  despesas  com  pesquisas  de  serviço  de  
proteção  ao  crédito,  base  de  dados  e  informações  cadastrais,  
cobrada no início do relacionamento entre a instituição financeira e  
o consumidor, inexistindo qualquer irregularidade contratual neste  
aspecto.

Vistos etc., 

Cuidam-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos 
em face da sentença de fls. 78/82, proferida nos autos da Ação Revisional proposta por 
Paulo Lopes da Silva, ora recorrente, em desfavor do Banco Bradesco Financiamento 
S/A, ora apelante. 
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Na sentença,  o Juízo  a quo  julgou procedente em parte o 
pedido inicial para condenar o banco apelante a restituir ao demandante, em dobro, o 
valor  referente  a  cobrança  de  TAC,  corrigido  monetariamente  desde  o  efetivo 
pagamento e juros de mora de 1% ao mês. Condenou, ainda, o demandado a emitir 
novo carnê excluindo das prestações vincendas a TAC.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condenou o 
demandado em custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o 
valor da condenação.

Inconformado,  o  banco  apelante,  aduzindo  a  legalidade  da 
cobrança de TARIFA DE CADASTRO, postula a reforma da sentença, para que sejam 
julgados improcedentes os pedidos iniciais. Insurgiu-se ainda contra a devolução de 
valores, afirmando que, como não houve pagamento indevido, descabe sua devolução. 
(fls. 86/93)

Recurso Adesivo às  fls.  128/136 pugnando pela  reforma da 
sentença  para  que  seja  julgado  procedente  o  pedido  de  devolução  dos  valores 
correspondentes  aos  reflexos  financeiros  sobre  a  tarifa  de  cadastro  indevidamente 
cobrada.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  146/161  aduzindo  a 
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do 
apelo.

Sem contrarrazões pelo banco recorrido.
 
Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em 

seu parecer de fls. 176/181, opinou pelo desprovimento da apelação e pelo provimento 
parcial do recurso adesivo.

É o relatório. 

Decido. 

Em síntese, o recorrente, Paulo Lopes da Silva, firmou com o 
apelante, Banco Bradesco Financiamento S/A, um contrato de financiamento para a 
aquisição de um veículo automotor, no valor total de R$ 7.190,00 (sete mil, cento e 
noventa reais),  a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 283,06 
(duzentos e oitenta e três reais e seis centavos).

Com referência no aludido contrato, a recorrente a declaração 
de  nulidade  das  cláusulas  contratuais   referente  a  cobrança  da  TARIFA  DE 
CADASTRO, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a este título e, 
ainda, dos reflexos financeiros sobre tais pagamentos.
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Na sentença, o Juízo  a quo,  entendendo ilegal a cobrança de 
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – TAC,  julgou procedente  em parte o 
pedido inicial nos termos do relatório supra.

Inconformado,  o  banco recorrente  aduzindo a  legalidade  da 
cobrança da TC – Tarifa de Cadastro, pugna pelo provimento da apelação para que 
sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o promovente/apelado nas contrarrazões aduz a 
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, em recurso adesivo, pugna pela 
reforma da sentença para  que seja  julgado procedente  o  pedido de  devolução dos 
reflexos financeiros cobrados sobre a tarifa indevidamente cobrada. 

Pois bem, inicialmente não deve ser acolhida a preliminar.

Alega o apelado em sede de preliminar que o apelante não se 
insurgiu contra os fundamentos da sentença, motivo pelo qual o recurso não deveria 
ser conhecido em razão da malversação ao princípio da dialeticidade.

Não  assiste  razão  ao  apelado.  É  que,  analisando  a  peça 
recursal, verifica-se que, ao contrário do que alega, o apelante atacou os fundamentos 
da sentença, inclusive esclarecendo sobre a finalidade da cobrança de TARIFA DE 
CADASTRO, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

No  mérito,  assiste  razão  ao  banco  apelante,  merecendo 
reforma  a  sentença  vergastada  para  que  sejam julgados  improcedentes  os  pedidos 
iniciais.

Verifica-se que  a parte autora, ora apelada/recorrente, aduziu 
na inicial a ilegalidade da cobrança da TC – TAXA DE CADASTRO no valor de R$ 
580,00 e o Juízo a quo, entendendo que tal tarifa se tratava daquela Taxa de abertura 
de crédito, conhecida como TAC, reconheceu a sua ilegalidade.

Impõe-se esclarecer que não há que se confundir a  tarifa de 
cadastro – TC com a tarifa de abertura de crédito - TAC. Isto porque a primeira 
possui  como fato  gerador  a  “realização  de  pesquisa  em serviços  de  proteção  ao 
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações  
necessárias  ao inicio do relacionamento de conta-corrente  de depósitos,  conta de 
depósitos de poupança e operações de crédito e de arrendamento mercantil”,  já a 
segunda, a  “atualização de dados cadastrais para atendimento da regulamentação 
acerca da política "conheça seu cliente", cobrada no máximo duas vezes ao ano.

Verifica-se  da  documentação  juntada  (contrato  de  fls.  16  – 
item 9) que, na verdade, foi cobrada a TC -TARIFA DE CADASTRO no valor de R$ 
580,00, inexistindo a cobrança de TAC  - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO.

De acordo com o entendimento adotado pelo STJ no Recurso 
paradigma (Resp nº 1.251.331/RS), é lícita a cláusula contratual que estipula a Tarifa 
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de Cadastro,  a qual não se confunde com a antiga Tarifa de Avaliação de Crédito 
(TAC), por custear as despesas com pesquisas de serviço de proteção ao crédito, base 
de dados e informações cadastrais, desde que ajustada expressamente na fase inicial 
do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

Assim, é legal a cobrança da tarifa de cadastro desde que a 
cobrança tenha sido realizada em virtude do primeiro contato/relacionamento entre 
consumidor e financeira. 

Desse  modo,  não  se  desincumbiu  o  autor/apelado  de 
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art.  333, I do CPC. Por 
conseguinte,  conclui-se que este é o primeiro relacionamento do autor para com a 
instituição financeira qualificada no polo passivo, à guisa de outras provas em sentido 
contrário.

Desse modo, não havendo ilegalidade na cobrança da tarifa de 
cadastro e não parecendo excessivo o seu valor, é devida a cobrança relativa a Tarifa 
de Cadastro, merecendo reforma a sentença nesta parte.

Nesse sentido:

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, 
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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.  (REsp  1251331/RS,  Rel. 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Quanto  ao recurso adesivo,  por  via  de  consequência,  sendo 
legal a cobrança de TARIFA DE CADASTRO, não assiste razão ao apelado/recorrente 
no que diz respeito a devolução dos valores referentes ao reflexo financeiro sobre o 
principal, uma vez legal a sua cobrança.

Quanto aos honorários advocatícios, devida a sua inversão em 
face da sucumbência da parte autora. 

Por fim, ressalto que, não obstante a entrada em vigor do novo 
Código de Processo Civil,  Lei  nº.13.105/2015,  aplicar-se-á,  ao presente  recurso,  o 
Código de 1973, Lei nº. 5.869/73, tendo em vista o seu manejo ter se dado sob a 
vigência desse Codex. 

O art. 14 do NCPC estabelece que:
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“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos  
processos  em  curso, respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as  
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” 

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a 
comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal referente à aplicação da 
regra do Novo Código de Processo Civil, editou enunciados balizando a matéria. 

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 
2, que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  
decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem ser  exigidos  os  
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações  
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não só a decisão recorrida como os recursos contra 
ela  manejados  se  deram  em  data  anterior  a  17/03/2016,  à  hipótese  se  aplica  os 
requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Sendo assim,  aplicável  ao caso em tela  em razão do que 
dispõe o art.14 do CPC/2015 e uma vez que a sentença e o recurso adesivo estão 
em  confronto  com  a  juridprudência  dominante  de  Tribunal  Superior,  merecem 
julgamento monocrático conforme disciplina o art. 557 do CPC/73. 

Por tais razões, e em consonância com o art. 557 do CPC de 
1973,  DOU  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  A  APELAÇÃO  CÍVEL  para 
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial e NEGO SEGUIMENTO 
AO RECURSO ADESIVO. 

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, com a ressalva do 
art.  12  da  Lei  1.060/50,  em  face  da  gratuidade  judiciária  concedida  a  parte 
autora. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 03 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira 
          juiz convocado
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