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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes 

D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004987-46.2011.815.0731
Origem : 3ª Vara da Comarca de Cabedelo  
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Banco Volkswagen S/A
Advogado : Aldenira Gomes Diniz
Apelado : Maria Gorete de Araújo Chaves
Advogado   :     Antônio Albuquerque Toscano Filho

PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  REVISIONAL  DE  CONTRATO  COM 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PRAZO  DECENAL. 
PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. REJEIÇÃO. 

Considerando  que  a  ação revisional de contrato bancário  é 
fundada  em  direito  pessoal,  deve  ser  aplicado  o  prazo 
prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DO  JUIZADO 
ESPECIAL  EM  RAZÃO  DO  VALOR  DA  CAUSA. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO PROPOSTA 
NA  JUSTIÇA  COMUM  PELO  RITO  ORDINÁRIO.  NÃO 
CONHECIMENTO.

Carece  de  interesse  recursal  a  parte  que  questiona  a 
incompetência do juizado especial quando a ação é proposta 
na justiça comum pelo rito ordinário.
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MÉRITO.  CIVIL/CONSUMIDOR.  COBRANÇA  DE 
TARIFAS  ADMINISTRATIVAS.  TAC. CONTRATO 
ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. PACTUAÇÃO 
VÁLIDA.  TEC. ILEGALIDADE.  NÃO  PACTUADA. 
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  DE  FORMA  SIMPLES. 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  HONORÁRIOS 
COMPENSADOS ENTRE SI. ART. 21 DO CPC. APLICAÇÃO 
DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  MESMO  DIPLOMA  LEGAL. 
PROVIMENTO PARCIAL MONOCRÁTICO. 

Nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008 era 
válida a pactuação da tarifa de abertura de crédito (TAC), ou 
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o 
exame de abusividade em cada caso concreto.

A tarifa de emissão de carnê (TEC) só pode ser cobrada se 
tiver sido pactuada quando da assinatura do contrato. Caso 
contrário, deve ser devolvido os valores ilegalmente pagos.  

O  §  1º-A  do  art.  557  do  CPC,  permite  ao  relator  dar 
provimento  a  recurso  através  de  decisão  monocrática, 
quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto 
com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco 
Volkswagen  S/A contra sentença, fls.  56/59, prolatada pelo juízo da  3ª Vara da 
Comarca  de Cabedelo que,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  c/c  Repetição  de 
Indébito ajuizada  por  Maria  Gorete  de  Araújo  Chaves,  declarou  abusivas  as 
cobranças  das  tarifas  administrativas  (TAC e  TEC),  determinando a  devolução 
desses valores à promovente no importe de R$ 1.596,00 (um mil,  quinhentos e 
noventa e seis reais). 

Nas  razões  recursais,  encartadas  às  fls.  61/87, 
preliminarmente, alega que a pretensão da autora está prescrita, porquanto já se 
passaram mais de três anos da assinatura do contrato. 
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Pontifica  a legalidade na cobrança da Tarifa de Abertura de 
Crédito  e  da  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê,  haja  vista  estarem  previstas  no 
regulamento  editado  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  nos  termos  da  Resolução 
2.303/96. Ademais, sustenta que estas foram expressamente pactuadas.  

Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja 
reformada e, em consequência, declarada a legalidade das cobranças da Tarifa de 
Abertura de Crédito (TAC)  e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).

Sem Contrarrazões conforme certidão de fl.106.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento 
do recurso, fls. 111/113.

É o relatório.

D E C I D O

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

O recorrente alega que a pretensão da autora está prescrita, 
porquanto já se passaram mais de três anos desde a assinatura do contrato.

Este  egrégio  Tribunal  de  Justiça  tem  Considerando  que  a 
ação revisional de contrato bancário é fundada em direito pessoal, devendo ser 
aplicado o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 

APELAÇÃO.  AÇÃO REVISIONAL C/C  ANULATÓRIA  E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM 

RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  ANTE  O  RECONHECIMENTO 

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL.  IRREGISNAÇÃO.  REVISÃO DE 

CONTRATO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. APLICAÇÃO 

DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  DECENAL.  AFASTAMENTO 

DA PRESCRIÇÃO TRIENAL.  SENTENÇA  ANULADA.  APLICAÇÃO 

DO ART.  515,  §3º,  DO  CÓDIGO     DE     PROCESSO  CIVIL  .  CAUSA 

MADURA.  JULGAMENTO IMEDIATO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS 

CONSUMERISTAS.  APLICAÇÃO  DA  TABELA  PRICE  E 
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CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.  PREVISÃO  CONTRATUAL. 

LEGALIDADE.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES. 

PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  IMPROCEDÊNCIA  DO 

PEDIDO.  Considerando  que  a  ação revisional de contrato bancário  é 

fundada  em direito  pessoal,  deve ser  aplicado o  prazo prescricional 

decenal,  previsto  no ART.  205 DO CÓDIGO CIVIL.  In  casu,  não se 

aplica  a prescrição trienal  disposto  no  art.  206  §3º,  IV  do  mesmo 

diploma legal, uma vez que o pedido de repetição de indébito é apenas 

consequência  lógica  da  ação revisional e  da  redefinição  dos 

critérios de cálculo. (…)   (TJPB;  APL 0000712-54.2013.815.1161;  Segunda  

Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB  

10/10/2014; Pág. 15)

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito. 

MÉRITO

De início, verifico que o apelante arguiu a incompetência do 
Juizado  Especial  em  razão  do  valor  da  causa,  porquanto  o  valor  do  litígio 
ultrapassa o teto do juizado de pequenas causas.

Nesse ponto o recorrente é carecedor de interesse recursal, 
tendo em vista que a ação foi proposta na justiça comum pelo rito ordinário.

Com essas considerações, não conheço dessa insurgência.

Pois bem.     
   
O ponto controvertido da presente demanda diz respeito a 

legalidade na cobrança das tarifas bancárias referentes à abertura de crédito (TAC) 
e emissão de carnê (TEC).

Insta ressaltar que o instrumento contratual, encartado às fls. 
43/44, pactuou apenas a tarifa de abertura de crédito (TAC), não fazendo qualquer 
menção à tarifa de emissão de carnê(TEC).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004987-46.2011.815.0731                    4

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%20205&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CCart205


Em conformidade com o julgamento dos recursos repetitivos 
no STJ acerca da matéria, somente se admite a incidência da tarifa de abertura de 
cadastro  (TAC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato  gerador  quando 
baseada em contratos celebrados até 30 de abril de 2008, data em que entrou em 
vigência a resolução CMN 3.518/2007.1, ressalvado o exame de abusividade em 
cada caso concreto.

Sendo  assim,  não  há  ilegalidade  na  tarifa de  abertura  de 
crédito (TAC), pois a avença foi firmada em 08 de junho de 2007 e traz a pactuação 
expressa da cobrança da tarifa administrativa, conforme demonstrado no quadro 
n° “4” referente à Especificação do Crédito, onde esta exposta o valor da taxa.

Por  oportuno  colaciono  a  seguir  os  dados  do  julgado  da 
Corte Superior: 

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. (REsp 1.251.331 / RS / Segunda Seção – STJ / 

Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). 

Impende ressaltar que não vislumbro qualquer abusividade 
no valor arbitrado em R$  600,00 (quinhentos reais) para a tarifa de abertura de 
crédito. 

No que tange à cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC), 
tenho que deve ser devolvida, haja vista que sua cobrança não foi pactuada no 
contrato  de  fls.  43/44.  Como  inexiste  nos  autos  prova  da  má-fé  da  instituição 
financeira, a repetição do indébito deve ser feita de forma simples.

Por fim, destaque-se que o § 1º-A do art. 557 do CPC, permite 
ao  relator  dar  provimento  monocrático  a  recurso,  quando  a  decisão  recorrida 
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estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  jurisprudência  dominante  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Diante  do  exposto,  monocraticamente,  DOU 
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO  APELATÓRIO para  afastar  da 
condenação a devolução do valor referente à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), 
bem como determinar que a repetição do indébito concernente à Tarifa de Emissão 
de Carnê (TEC) seja de forma simples.

Sucumbência  recíproca,  honorários  compensados  entre  si. 
(art. 21 do CPC).

P.I.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 17 de dezembro de 
2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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