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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047907-42.2010.815.2001
Origem : 13ª Vara Cível da Comarca da Capital  
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Banco Santander Brasil S/A
Advogado : Antônio Braz da Silva
Apelado : York Jerônimo Ramos da Costa
Advogado   :     Danilo Cazé Braga da Costa Silva

PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  INICIAL.  O  PLEITO 
EXORDIAL  ATENDE  ÀS  EXIGÊNCIAS  DO  DIPLOMA 
PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

A petição inicial  só deve ser  considerada inepta quando o 
vício apresentar uma gravidade que impossibilite a defesa do 
réu ou a própria tutela jurisdicional.

CIVIL/CONSUMIDOR.  COBRANÇA  DE  TARIFAS 
ADMINISTRATIVAS  DENOMINADAS  DE  TAC  E  TEC. 
CONTRATO ANTERIOR À  RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. 
PACTUAÇÃO  VÁLIDA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
EM CONSONÂNCIA COM O § 3º DO ARTIGO 20 DO CPC. 
PROVIMENTO.

Nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008 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.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em rejeitar a preliminar, no 
mérito, por igual votação, dar provimento  ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander 
Brasil S/A contra sentença, fls. 118/123, prolatada pelo juízo da 13ª Vara Cível da 
Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato ajuizada por 
York  Jerônimo  Ramos  da  Costa,  acolheu  parcialmente  o  pedido  autoral,  nos 
seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  269,  I,  do  CPC,  JULGO 
PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido para:

a)  condenar  o  réu  a  restituir  à  parte  autora  o  valor  indevidamente 
cobrado de R$ 500,00 (quinhentos reais), em dobro, referente a tarifa de 
abertura de crédito, atualizado a contar do desenbolso e incidente juros 
legaisa contar da citação;

b)  condenar  o  réu  a  restituir  à  parte  autora,  em  dobro,  os  valores 
indevidamente cobrado à taxa de emissão de carnê, atualizados a contar 
dos  respectivos  desembolsos  e  incidente  juros  legais  e  incidente  juros 
legais a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes em custas e despesas 
processuais,  à  razão  de  50%  para  cada  parte,  bem  como  honorários 
advocatícios de sucumbência, na mesma razão das custas, e que fixo em 
15%  sobre  o  valor  da  condenação  apurado  na  liquidação,  ficando, 
todavia, quanto à autora, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 
12 da lei 1.060/50, face à gratuidade de justiça.” 

Nas  razões  recursais,  encartadas  às  fls.  125/141, 
preliminarmente,  alega que a inicial  merece ser indeferida por inépcia,  eis  que 
manifestamente  dos  fatos  não  decorrem  logicamente  a  conclusão  do  pedido. 
Afirma que o recorrido sequer juntou o contrato discutido nos autos, nem mesmo 
informou os valores que foram supostamente cobrados de forma indevida.   

Pontifica  a legalidade na cobrança da Tarifa de Abertura de 
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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).

O apelado oferta contrarrazões às fls.174/178, requerendo o 
desprovimento do apelo, para que a sentença hostilizada seja mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do 
recurso, fls. 185/189, para que seja declarada a legalidade da cobrança da taxa de 
abertura de crédito e da taxa de emissão de carnê.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A instituição  financeira  suscita  preliminar  de  inépcia  da 
inicial, alegando que dos fatos narrados não decorrem logicamente à conclusão do 
pedido.

Razão não assiste ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado 
que “é apta a ser conhecida e submetida ao crivo do Poder Judiciário a petição 
inicial que, mesmo de forma sucinta, descreve objetivamente os fatos e articula, de 
forma clara, o direito subjetivo pleiteado” (EDcl no REsp 670824/RJ - Rel. Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA - DJe 10/03/2008), bem como que “a petição inicial só 
deve  ser  indeferida,  por  inépcia,  quando  o  vício  apresenta  tal  gravidade  que 
impossibilite  a  defesa  do  réu,  ou  a  própria  prestação  jurisdicional”  (REsp 
193100/RS - Rel.  Ministro ARI PARGENDLER - DJ 04/02/2002 p. 345),  optando, 
sempre, em nome do princípio da economia processual e da instrumentalidade 
das formas.
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Na presente hipótese,  verifico que  o pleito inicial atende às 
exigências do diploma processual e torna compreensível a pretensão veiculada, 
inclusive, especifica as cobranças que entende ser abusivas.

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia.

MÉRITO
   
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 
09/10, pactuou as tarifas administrativas, discriminadas como TAC e  TEC.

Pois bem.

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) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo 
fato gerador quando baseadas 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  nas  tarifas  cobradas  no 
contrato em questão, pois a avença foi firmada em 07 de agosto de 2007 e traz a 
pactuação expressa da cobrança das tarifas,  conforme demonstrado nas cláusulas 
1.1 e 2.2,  no quadro referente à Especificação do Crédito,  onde estão expostas, 
respectivamente, os valores das taxas.

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 
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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$ 500,00 (quinhentos reais) para a tarifa de abertura de 
crédito e de R$ 6,00 (seis reais) por cada lâmina de carnê.

No  que  tange  à  repetição  de  indébito  das  tarifas 
administrativas,  resta  inconteste  a  sua  inexistência,  haja  vista  não  ter  ocorrido 
qualquer pagamento a maior.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  ao  apelo 
para decretar  a legalidade das tarifas  administrativas cobradas no contrato em 
debate. 

Condeno  o  recorrido  ao  pagamento  dos  honorários 
advocatícios, em face de sua sucumbência recursal, em R$ 800,00 (oitocentos reais), 
ex vi  art. 20, § 4º c/c § 3º, alínea 'c', do CPC e, em despesas e custas processuais,  
observada em relação a estas a regra do artigo 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09 de setembro de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 198, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira 
Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  16 de setembro de 
2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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