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DIREITO EMPRESARIAL /
DIREITO BANCÁRIO /
DIREITO DO CONSUMIDOR
CONTRATOS BANCÁRIOS
(I)legalidade da cobrança de TAC, TEC e Tarifa de Cadastro
Súmula 565-STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos
bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
Súmula 566-STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
STJ. 2ª Seção. Aprovadas em 24/02/2016. DJe 29/02/2016.
Tarifas bancárias
“Tarifa bancária” é o nome dado para a remuneração cobrada pelas instituições financeiras como
contraprestação pelos serviços bancários prestados aos clientes. Ex: caso o cliente solicite do banco o
fornecimento de cópia ou de segunda via de algum comprovante ou documento, terá que pagar a tarifa
bancária por este serviço.
As Súmulas 565 e 566 do STJ tratam sobre três espécies de tarifa bancária: a "Tarifa de Abertura de
Crédito" (TAC), a "Tarifa de Emissão de Carnê" (TEC) e a “Tarifa de Cadastro”.
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) era cobrada pela instituição financeira como contraprestação pelo
fato de ter aceitado conceder ao cliente um financiamento bancário. Assim, além dos juros, os bancos
cobravam também um valor pelo simples fato de conceder o empréstimo ao cliente. Isso era muito
comum nos contratos de leasing e alienação fiduciária celebrados antes de 2008.
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
A Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era um valor cobrado pelos bancos pelo fato de emitirem boletos para
os clientes pagarem seus débitos. Imagine que um cliente fizesse um financiamento bancário (leasing,
alienação fiduciária, mútuo etc.) e se comprometesse a pagar, mensalmente, o valor das prestações por
meio de boleto bancário. Neste caso, o cliente recebia um carnê com as parcelas a serem quitadas. Ocorre
que o banco cobrava do cliente para emitir este carnê, supostamente sob o pretexto de que este valor
seria para cobrir os custos decorrentes de sua confecção/impressão. Assim, além dos juros e demais
encargos, o cliente também tinha que pagar pelo carnê do banco.
Tarifa de Cadastro
Tarifa de Cadastro é um valor cobrado pela instituição financeira no momento em que a pessoa inicia o
relacionamento com o banco, seja para abrir uma conta ou poupança, seja para ter acesso a uma linha de
crédito ou leasing. A justificativa dada pelos bancos é que, antes de aceitarem um novo cliente, eles têm
que fazer uma pesquisa sobre a sua situação de solvência financeira. Assim, a Tarifa de Cadastro serviria
para cobrir os custos desta atividade.
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Quem autoriza ou proíbe que as instituições financeiras cobrem dos usuários tarifas bancárias?
O Conselho Monetário Nacional (CMN).
O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como "órgão superior do Sistema
Financeiro Nacional". Suas competências estão elencadas no art. 4º da Lei nº 4.595/64, sendo ele
responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do
País (art. 3º da Lei).
O CMN é composto por três autoridades:
 Ministro da Fazenda (que é o Presidente do Conselho);
 Ministro do Planejamento;
 Presidente do Banco Central.
As reuniões do CMN acontecem, em regra, uma vez por mês. As matérias são aprovadas por meio de
"Resoluções".
Por que o CMN é quem define as tarifas bancárias que podem ser cobradas? Qual é o fundamento legal
para isso?
Essa competência do CMN encontra-se prevista na Lei nº 4.595/64.
A Lei nº 4.595/64 trata sobre as instituições monetárias, bancárias e creditícias, sendo conhecida como
"Lei do Sistema Financeiro nacional".
Vale ressaltar que a Lei nº 4.595/64, apesar de ser formalmente uma lei ordinária, foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar. Isso porque o art. 192 da CF/88 preconiza
que o sistema financeiro nacional "será regulado por leis complementares".
CMN tem competência para limitar a remuneração que os bancos recebem pelas operações realizadas e
pelos serviços prestados
Veja o que diz o art. 4º, VI, da Lei nº 4.595/64:
Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da
República:
(...)
IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de
remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central
da República do Brasil (...)
Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos.
A disciplina e os limites impostos pelo CMN são realizados por decisões instrumentalizadas por meio de
"resoluções". Assim, quando o CMN decide proibir que as instituições financeiras cobrem determinada
tarifa, ele o faz por meio de uma "resolução".
Resolução CMN 2.303/1996
Em 1996, o CMN editou a Resolução nº 2.303, que disciplinava a cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras.
Esta Resolução era considerada flexível e "não intervencionista". Isso porque permitia que os bancos
cobrassem pela prestação de quaisquer tipos de serviços, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados ao cliente, com exceção de uns poucos que a Resolução definia como básicos e que, por isso,
não poderiam ser cobrados (ex: o fornecimento de um extrato por mês deveria ser gratuito).
Assim, de acordo com a Resolução CMN 2.303/1996, tirando os considerados "básicos", os bancos
poderiam cobrar tarifas por quaisquer outros serviços prestados.
A abertura de crédito e a emissão de boletos não eram consideradas como “serviços básicos”. Por essa
razão, entendia-se que a Resolução CMN 2.303/1996 permitia a cobrança de TAC e de TEC.
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Na época da Resolução CMN 2.303/1996 também não havia proibição de que fosse cobrada a “Tarifa de
Cadastro”. No entanto, na prática, os bancos nem cogitavam a sua exigência porque cobravam outra tarifa
mais vantajosa e que tinha um papel muito parecido, qual seja, a TAC. Desse modo, em vez de cobrarem
uma só vez a Tarifa de Cadastro, exigiam constantemente a Tarifa de Cadastro.
Resolução CMN 3.518/2007 e Circular BACEN 3.371/2007
Em 30/4/2008, a Resolução CMN 2.303/1996 foi revogada e, em seu lugar, passou a vigorar a Resolução
CMN 3.518/2007.
A nova Resolução assumiu uma postura mais intervencionista e regulatória e dividiu os serviços bancários
em quatro categorias:
a) os essenciais (art. 2º), que não poderiam ser cobrados dos clientes pelos bancos;
b) os prioritários (art. 3º), cuja cobrança somente poderia ser realizada se autorizada pelo BACEN;
c) os especiais (art. 4º), regidos por legislação própria, entre os quais o crédito rural, mercado de câmbio,
PIS/PASEP, penhor civil e operações de microcrédito; e
d) os diferenciados (art. 5º), que admitem a cobrança de tarifa, desde que explicitadas ao cliente ou
usuário as condições de utilização e pagamento.
Em cumprimento ao disposto no art. 3º, o BACEN editou a Circular 3.371, de 6.12.2007, definindo os
serviços considerados "prioritários" que poderiam ser cobrados. Esta Circular afirmou, ainda, que a
cobrança de tarifa por qualquer serviço "prioritário" que não estivesse ali prevista só poderia ser realizada
com autorização do Banco Central.
TAC e TEC não constavam na Circular 3.371/2007 como serviços que poderiam ser cobrados; a Tarifa de
Cadastro, por outro lado, estava prevista
A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não constaram na Circular
3.371/2007 (que era o complemento da Resolução CMN 2.303/1996), o que levou o STJ a concluir que, a
partir daí, deixou de ser permitida a cobrança de valores por tais serviços.
Por outro lado, a cobrança da Tarifa de Cadastro foi expressamente prevista na referida Circular.
Desse modo, conclui-se o seguinte:
 A Resolução CMN 2.303/1996 permitia que os bancos cobrassem "Tarifa de Abertura de Crédito" (TAC)
e "Tarifa de Emissão de Carnê" (TEC). Isso porque tal resolução autorizava a cobrança de quaisquer
tarifas, desde que não fossem expressamente proibidas.
 A Resolução CMN 3.518/2007 (complementada pela Circular BACEN 3.371/2007) listou os serviços
prioritários que poderiam ser cobrados e nesta lista não previu a "Tarifa de Abertura de Crédito" (TAC)
e a "Tarifa de Emissão de Carnê" (TEC). Isso significa que a Resolução CMN 3.518/2007 proibiu a
cobrança de tais tarifas.
 A Circular BACEN 3.371/2007 (que é o complemento da Resolução CMN 3.518/2007) permitiu
expressamente a cobrança da Tarifa de Cadastro.
Resoluções posteriores à Resolução CMN 3.518/2007
Importante mencionar que as Resoluções que vieram depois da Resolução CMN 3.518/2007 também
proibiram a cobrança de TAC e de TEC e, por outro lado, permitiram a cobrança da Tarifa de Cadastro.
A primeira delas foi a Resolução CMN 3.693/2009, que alterou a redação da Resolução CMN 3.518/2007,
estabelecendo que não seria admitido o ressarcimento "de despesas de emissão de boletos de cobrança,
carnês e assemelhados" (art. 1º, § 2º).
Posteriormente, a Resolução CMN 3.919/2010 revogou a Resolução CMN 3.518/2007 e também não
previu, como possível, a cobrança da TAC e da TEC. Não sendo expressamente autorizadas, interpreta-se
que elas não podem ser exigidas pelos bancos.
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Em suma, podemos elencar as seguintes conclusões:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30/4/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/1996), era
válida a pactuação da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).
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 editada pelo
BACEN.
3. A TAC e a TEC não foram listadas entre as tarifas passíveis de cobrança na Resolução CMN 3.518/2007 e
na Circular BACEN 3.371/2007. Isso significa que, desde a Resolução CMN 3.518/2007 (30/4/2008) não
mais tem respaldo legal a previsão de cobrança de TAC e de TEC, ou de qualquer outra tarifa com outra
denominação que tenha o mesmo fato gerador (mesmo "motivo").
4. Os bancos podem continuar exigindo dos clientes a chamada "Tarifa de Cadastro" porque esta tinha
previsão na previsão Circular BACEN 3.371/2007 (complemento da Resolução CMN 3.518/2007) e continua
tendo autorização na atual Resolução CMN 3.919/2010. No entanto, a Tarifa de Cadastro somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
5. Os contratos bancários celebrados até 30/4/2008 e que previam a cobrança da TAC e da TEC são, em
princípio, legais e válidos, salvo demonstração de alguma outra espécie de abuso.
Tarifa de Abertura de Crédito x Tarifa de Cadastro
Importante não confundir a antiga Tarifa de Abertura de Crédito com a chamada Tarifa de Cadastro:
 TAC: era cobrada pelo banco sempre que este fazia com o cliente qualquer operação de crédito
(financiamento bancário), mesmo que o tomador já fosse cliente da instituição. Assim, por exemplo, a
cada empréstimo contraído, o cliente teria que pagar nova tarifa. Desde 30/4/2008 (Resolução-CMN
3.518/2007), a TAC não mais pode ser cobrada pelos bancos.
 Tarifa de Cadastro: somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o cliente e a
instituição financeira. Segundo o BACEN, ela é justificada pelo fato de que, como será concedido
crédito ao cliente pela primeira vez, será necessária a realização de pesquisas em cadastros, bancos de
dados e sistemas sobre a situação financeira do mutuário, razão pela qual o banco poderá cobrar tarifa
para ressarcir tais custos. A Tarifa de Cadastro é lícita, podendo ser cobrada pelos bancos, desde que
uma única vez, no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira.
As súmulas com outras palavras:
A partir de 30/4/2008, passou a ser proibida pelo CMN a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), ainda que com outro nome. Os contratos anteriores a esta data são
válidos. As instituições financeiras poderão continuar cobrando a Tarifa de Cadastro, que é exigida uma
única vez, no início do relacionamento entre o cliente a instituição financeira.
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