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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática Terminativa
Apelação Cível nº. 0022855-63.2011.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A – Adv. Cristyiane 
Belinati Garcia Lopes.

Apelada: Maria de Lourdes dos Santos – Adv. Paulia Rafaelle Diniz.

EMENTA: APELAÇÃO.  REVISÃO  DE 
CONTRATO. ILEGALIDADE  DE  TARIFAS 
BANCÁRIAS.  PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. 
NOVO  ENTENDIMENTO  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO AJUSTADO 
APÓS  A  VIGÊNCIA  DA  RESOLUÇÃO  N.º 
2.303/96  DO  CMN.  INVALIDADE  DAS 
COBRANÇAS. SEGUIMENTO NEGADO.

Segundo  o  entendimento  pacificado  no 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  nos  contratos 
bancários ajustados até 30 de abril de 2008, 
data final da vigência da Resolução 2.303/96 
do  CMN,  era  válida  a  pactuação e  cobrança 
das  Tarifas  de  Abertura  de  Crédito  e  de 
Emissão de Carnê.

Nos  contratos  ajustados  após  a  vigência  da 
referida resolução, é indevida a cobrança das 
tarifas de serviços de terceiros.

Vistos etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,  atual 
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denominação  do  Banco  Finasa  S/A,  interpôs  apelação  contra  a 
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível  da Comarca de 
Campina  Grande  proferida  nos  autos  da  Ação  Revisional  de  Contrato 
ajuizada por Maria de Lourdes dos Santos contra o Apelante.

Do histórico do fato narrado na inicial, Maria de Lourdes 
dos Santos ajuizou a Demanda alegando que ajustou com o Demandado 
um contrato de financiamento de veículo para um crédito de R$ 5.700,00, 
em 48 parcelas de R$ 284,15; e que seriam ilegais a cobrança dos juros 
capitalizados  e  as  tarifas  bancárias,  tendo  postulado  a  restituição  em 
dobro das cobranças abusivas.

Na Sentença (fls. 82/84), o Magistrado, ao fundamento 
de  que  as  disposições  do  Decreto  n.º  22.626/33,  que  vedam  a 
capitalização de juros, não se aplicam às instituições financeiras e que a 
cobrança de tarifas bancárias é ilegal, julgou parcialmente procedente o 
pedido,  declarando a  ilegalidade da  tarifa  de  serviços  de terceiros,  no 
valor  de  R$  350,00,  e  da  tarifa  de  serviços  correspondentes,  no 
equivalente  a  R$  580,00  determinando  a  restituição,  e  condenou  o 
Demandado  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios que fixou em R$ 1.500,00.

Nas razões recursais (fls. 8695), o Apelante defendeu a 
legalidade das tarifas de serviço de terceiro e de correspondente bancário, 
aduzindo que estas possuem previsão na Resolução n.º 3.518/2007 do 
Banco Central, bem assim na Circular n.º 3.295/2008. 

Arguiu que a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios  não  é  devida,  visto  que  o  Apelado  aceitou  as  cláusulas 
contratuais e que foi ele quem deu causa à presente demanda, e por isso 
seria injusta sucumbência.

Não houve oferecimento de contrarrazões.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofereceu  Parecer  (fls. 
120/122), sem opinar a respeito do mérito da causa.
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É o relatório.

D E C I D O

Objetiva o Apelante a reforma da Sentença que julgou 
ilegal a cobrança das Tarifas de Serviços Correspondente de Serviços de 
Terceiros, respectivamente com valores de R$ 580,00 e R$ 350,40, e no 
Contrato  (fls.  67/69),  consta  a  previsão  das  Tarifas  no  campo 
“Pagamentos Autorizados”, com as importâncias referidas.

A  matéria  foi  levada  à  Corte  Especial  do  Superior 
Tribunal de Justiça, que enfrentando a questão da legalidade da cobrança 
da Tarifa de Abertura de Crédito TAC e Tarifa de Emissão de Carnê, TEC, 
no julgamento do Resp. n.º  1.251.331, pelo procedimento dos recursos 
repetitivos,  pacificou  o  entendimento  de  que  referidas  tarifas  são 
consideradas válidas para os contratos ajustados até 30 de abril de 2008, 
data  em  que  cessou  a  vigência  da  Resolução  nº  2.303/96  do  CMN, 
passando a viger a Resolução n.º 3.518, de 30 de abril  de 2008,  que 
regulamentou a cobrança de serviços bancários prioritários.

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 
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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 
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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 
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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).

Desta  forma,  o  entendimento  pacificado  na  Segunda 
Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  no  sentido  da  legalidade  da 
cobrança das tarifas bancária para os contratos assinados até o dia 30 de 
abril de 2008.

No  caso,  as  partes  formalizarem  o  Contrato  em 
14/01/2010,  conforme Campo Data  da  Proposta  (fls.  67/71),  portanto 
após a Resolução n.º 2.303/96, que teve vigência até 30.4.2008.

Nessa ordem, são indevidos os valores cobrados a título 
de  Tarifas  de  Serviços  Correspondente  de  Serviços  de  Terceiros,  não 
havendo o que se falar em legitimidade ou legalidade da cobrança.

Posto isto, nego seguimento ao Recurso, mantendo 
a Sentença em todos os seus termos.

Publique-se e intimem-se as partes.

João Pessoa PB, em 03 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

RELATOR 38
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