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SENTENÇA.  NULIDADE  PARCIAL.  JULGAMENTO
ULTRA PETITA. TRANSGRESSÃO AOS ARTS. 128 E 460
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APROVEITAMENTO
EM  PARTE  DO  DECISUM. PRECEDENTES  DESTA
CORTE. READEQUAÇÃO.

- "A sentença se mostra ultra petita quando o magistrado jul-
ga além dos pedidos formulados pela parte autora. Essa nu-
lidade, todavia, é sanável, o que enseja a redução e ade-
quação  da  decisão  aos  pedidos  articulados."  (TJPB;  AC
024.2008.001099-4/001; Segunda Câmara Cível; Relª Desª
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti;  DJPB
02/09/2011; Pág. 10).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  LEASING.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SUA LIMITAÇÃO EM 12%
(DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUTOS JURÍDICOS
ESTRANHOS AO PACTO. MODALIDADE DE CONTRATO
DE  LOCAÇÃO.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS
PÁTRIOS.  INADEQUAÇÃO.  TAXA  DE  EMISSÃO  DE
CARNÊ (TEC). CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE
AO  FIM  DA  VIGÊNCIA  DA  RESOLUÇÃO  DO  CMN  Nº
2.303/96. VIABILIDADE DA EXIGÊNCIA, RESSALVADA A
DEMONSTRAÇÃO  OBJETIVA  DE  ABUSIVIDADES.
AVILTAMENTO EXISTENTE NA HIPÓTESE. DEVOLUÇÃO
SIMPLIFICADA.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
PROVIMENTO PARCIAL DA SÚPLICA APELATÓRIA.

- O contrato de arrendamento mercantil apresenta natureza
jurídica diversa do financiamento e do mútuo, não sendo o
valor  empregado  na  aquisição  do  bem  arrendado



remunerado  mediante  o  pagamento  de  juros,  obstando o
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reconhecimento da prática de anatocismo.

-  O contrato de arrendamento mercantil não é passível
de revisão quanto aos juros remuneratórios visto que o
mesmo  é  modalidade  de  contrato  de  locação,  não
possuindo  qualquer  estipulação  específica  de  juros
remuneratórios de forma a demonstrar sua abusividade.
(TJGO;  AC  180933-37.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Rel.  Des.  Carlos
Escher; DJGO 28/03/2012; Pág. 192).

-  “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.” (STJ - REsp 1255573/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013). (Grifei)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por unanimidade, ANULAR,  EM PARTE,  A SENTENÇA.  NO MÉRITO,  DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú S/A, contra sentença

que acolheu totalmente os pedidos formulados no bojo da “Ação de Consignação de

Pagamento com Revisão Contratual”, proposta por Maria Nazaret de Sousa Fernandes

(fls. 02/14). 

Na decisão ora guerreada (fls. 112/121), o Magistrado da 17ª Vara Cível da

Capital julgou procedente a demanda, para: “limitar a cobrança dos juros remuneratórios

e moratórios em 12% ao ano, proibir a capitalização de juros, bem como a cobrança

cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, limitar a multa

em 2%, aplicar o IGPM como índice para correção monetária e declarar a ilegalidade da

cobrança da TEC no valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos).
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Por  fim,  condenou  a  promovida  em  custas  processuais  e  honorários

advocatícios na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), a teor do art. 20, § 4º, do Código

de Processo Civil.

Inconformada, a instituição financeira promovida manejou o presente apelo

(fls. 123/141), sustentando a regularidade da avença, bem como a legalidade da cobrança

dos juros e de sua capitalização conforme pactuado no contrato.

Outrossim, assevera a possibilidade da cobrança da tarifa de emissão de

carnê,  da  comissão  de  permanência,  e  a  inexistência  de  cumulação  com  correção

monetária.

Alfim,  requereu  o  provimento  total  do  recurso,  para  reformar  o  decisum

vergastado, de modo que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fls. 171v.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  opinando  pela  declaração  de

nulidade parcial da sentença, bem como pelo provimento parcial da súplica apelatória (fls.

178/188).

É o relatório.

VOTO

DO JULGAMENTO ULTRA PETITA

Inicialmente, de ofício, verifico existir um vício de ordem pública no decisório.

Segundo o art. 460, do Código de Processo Civil  “É defeso ao juiz proferir

sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em

quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
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Trata-se do princípio da congruência entre o pedido e a decisão, por meio do

qual esta fica limitada ao que o autor, qualitativa e quantitativamente, requereu quando

ingressou em juízo.

In  casu, constata-se  que  o  Juiz  de  base  condenou  a  instituição

financeira  na retirada da cobrança de comissão de  permanência  cumulada  com

outros encargos moratórios, sendo que tal exclusão não está presente na exordial.

Desse modo, trata-se de uma sentença  ultra petita, devendo ser decotada a parte

que concedeu pleito não requerido. 

MÉRITO

Manuseando o caderno processual, constata-se que a promovente propôs

Ação Revisional, sustentando ter verificado uma série de irregularidades no contrato de

financiamento  firmado  com  a  financeira,  pacto  este  que  não  fora  apresentado  pela

mesma, envolvendo a aquisição de um automóvel Fiat Uno Mille Fire Flex, ano/modelo

2007/2008.

Da inexistência de capitalização de juros – Contrato de Arrendamento

Mercantil (Leasing).

A empresa recorrente defende a regularidade do negócio celebrado entre as

partes, de modo que não haveria vícios a serem identificados.

Ao analisar declarações da promovente na exordial, bem como o gravame

constante no documento do veículo,  acostado às fls.  18,  concluo que,  na verdade,  a

avença envolve modalidade de  leasing,  com características diversas do financiamento

comum, pois não prevê cobrança de juros remuneratórios no cálculo da dívida.

O  Arrendamento  Mercantil  ou  leasing,  constitui  modalidade  contratual

regulamentada pela Lei nº 6.099/74 e pela Resolução nº 2.309/96 do Banco Central do

Brasil, consubstanciando-se em um “negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na
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qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatário, e que

tenha  por  objeto  o  arrendamento  de  bens  adquiridos  pela  arrendadora,  segundo

especificações da arrendatária e para uso próprio desta.”1

O Banco Central do Brasil, ao tratar do assunto, traz a seguinte explicação a

respeito do tema:  “o leasing é uma operação com características legais próprias,

não se constituindo operação de financiamento. Nas operações de financiamento, o

bem é de propriedade do mutuário, ainda que alienado, já no ato da compra”.2

In casu, a avença constante no caderno processual constitui modalidade que

não envolve financiamento, mas mero arrendamento com opção de compra ao final do

prazo fixado contratualmente. Assim sendo, não se pode falar em pagamento de juros,

tampouco em prática de anatocismo, uma vez que não existe previsão para essas

cobranças.

Com efeito,  as prestações pagas pelo Arrendatário,  ao longo do negócio

jurídico, representam, tão somente, o valor referente à locação do bem e ao parcelamento

do VRG - Valor Residual Garantido, acrescido de encargos administrativos. Veja-se, a

propósito,  que o pacto firmado entre as partes nada dispõe sobre incidência de juros

remuneratórios. 

Desse modo, não havendo financiamento na modalidade negocial delegada

pela autora, impossível reconhecer a ocorrência da prática em debate.

Nesse sentido, confiram-se recentes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  LEASING.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  O contrato  de  arrendamento  mercantil
não é passível de revisão quanto aos juros remuneratórios

1 Artigo 1º, da Lei 6.099/74.
2 Obtido em:  http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/leasing.asp. Data da consulta:28/03/2012.
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visto que o mesmo é modalidade de contrato de locação, não
possuindo  qualquer  estipulação  específica  de  juros
remuneratórios  de  forma  a  demonstrar  sua  abusividade.
APELAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.3 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO DO INSURGENTE DE LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO.
INVIABILIDADE.  APELO  DESPROVIDO  NESTE  PONTO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ENCARGO EM SEDE DE
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  APENAS  SE
EXPRESSAMENTE  PACTUADO  OU  CONFESSADA  SUA
COBRANÇA.  HIPÓTESES  NÃO  CONSTATADAS.
VERIFICAÇÃO,  ADEMAIS,  DE IMPOSIÇÃO PELA SENTENÇA
DE  FIXAÇÃO  DOS  JUROS  CONFORME  PERCENTUAL
ATRIBUÍDO  À  TÍTULO  DE  CUSTO  EFETIVO  TOTAL.
INVIABILIDADE.  AFASTAMENTO.  Nos  contratos  de
arrendamento  mercantil,  apenas  nas  hipóteses  de
contratação  expressa  ou  confissão  da  cobrança  de  juros
remuneratórios é que fica autorizada sua incidência. o custo
efetivo  total  (cet),  "corresponde  a  todos  os  encargos  e
despesas  incidentes  nas  operações  de  crédito  e  de
arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas
a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno
porte",  não  se  confundindo,  portanto,  com  os  juros
remuneratórios pura e simplesmente. (…).4 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL
DE JUROS. INEXISTÊNCIA. 
1.O  contrato  de  arrendamento  apresenta  natureza  jurídica
diversa  do  financiamento  e  do  mútuo,  não  sendo  o  valor
empregado na aquisição do bem arrendado remunerado, em
regra,  mediante  o  pagamento  de  juros,  o  que  obsta  o
reconhecimento da cobrança de juros abusivos e da prática
de anatocismo.
2.Recurso de Apelação conhecido e não provido.5 

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL  -  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - SÚMULA N.
297/STJ - NATUREZA PECULIAR DO CONTRATO DE LEASING
-  AUSÊNCIA  DE  INSTITUTOS  JURÍDICOS  COMO
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO QUE NÃO
SE CONFUNDE  COM CONTRATO  DE MÚTUO  -  SENTENÇA
MANTIDA

3 TJGO; AC 180933-37.2010.8.09.0051; Goiânia; Rel. Des. Carlos Escher; DJGO 28/03/2012; Pág. 192. 

4 TJSC; AC 2011.077981-7; Lages; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Juiz Robson Luz Varella;
Julg. 28/02/2012; DJSC 21/03/2012; Pág. 146.
5 TJDFT; PROC. 20090111518465APC, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 
03/08/2011, DJ 12/08/2011 p. 225.
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1.Em  virtude  da  natureza  peculiar  de  que  se  reveste  o
contrato  de  arrendamento  mercantil,  que  constitui  negócio
jurídico pelo qual o arrendatário usa e goza do bem adquirido
pela  arrendadora,  conforme  especificações  previstas  no
pacto, durante determinado tempo e mediante o pagamento
de  contraprestação  mensal,  tem-se  que  o  contrato  em
questão não se assemelha ao contrato de financiamento de
veículo  comumente  realizado  no  mercado,  razão  pela  qual
não se pode falar, dentre outros, em revisão de taxas de juros
para se aferir a existência de capitalização mensal de juros,
que  constitui  instituto  jurídico  estranho  ao  contrato  de
leasing.
2.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.6 

No presente caso, verifica-se por se tratar de arrendamento mercantil, fora

cobrado  o  VRG,  cujo  reajuste  é  pré-fixado,  inexistindo  qualquer  previsão  de  juros

remuneratórios, situação esta que poderia descaracterizar a avença.

Da Exigibilidade da Taxa de Emissão de Carnê (TEC)

Cumpre  salientar  que  os  carnês  de  pagamento,  inseridos  às  fls.  19/20,

preveem a exigência de Taxa de Emissão de Carnê, na quantia de R$ 4,50 (quatro reais e

cinquenta centavos) por cédula do referido instrumento.

Nesse norte, verifico que a questão em disceptação é de fácil deslinde, haja

vista o mais novo posicionamento sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido

quando  do  julgamento  dos  Resp  nº  1.251.331  e  Resp  nº  1.255.573,  da  relatoria  da

Ministra  Isabel  Gallotti,  no  sentido  de  que,  nos  contratos  bancários  celebrados  até

30.04.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96),  era válida a pactuação da

Tarifas de Emissão de Carnê (TEC), ressalvado o exame de abusividade em cada caso

concreto.

Vejamos:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA.CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.  JUROS COMPOSTOS.  MEDIDA  PROVISÓRIA  2.170-

6 TJDFT; PROC. 20100111827432APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Cível, julgado
em 27/07/2011, DJ 08/08/2011 p. 86.
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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,
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.
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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.7 (grifei)

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO  SIMPLES  DO  INDÉBITO.
RECURSOS  REPETITIVOS.  TARIFAS  BANCÁRIAS.  TAC  E
TEC.  EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES. FINANCIAMENTO  DO  IOF.
POSSIBILIDADE.1.  A comissão  de permanência  não  pode  ser
cumulada  com  quaisquer  outros  encargos  remuneratórios  ou
moratórios  (enunciados  Súmulas  30,  294  e  472  do  STJ).2.
Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova
do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).3. 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.4.   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."  5.  Com  o  início  da  vigência  da
Resolução  CMN  3.518/2007,  em  30.4.2008,  a  cobrança  por

7 STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013.
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serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às  hipóteses  taxativamente  previstas  em  norma  padronizadora
expedida pelo Banco Central do Brasil.6. 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 30.4.2008.7. 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.8. 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).9.
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.10. 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.11  .  Recurso  especial  conhecido  e  parcialmente
provido.8(grifei)

No mesmo sentido, colaciono recentíssimos arestos das Cortes Pátrias:   

8 STJ -  REsp 1255573/RS,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/08/2013, DJe 24/10/2013.
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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE PROCEDIMENTO  ORDINÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PESSOA FÍSICA. COBRANÇA
DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DA TAXA DE
EMISSÃO  DE  CARNÊ  (TEC).  ILEGALIDADE  DIANTE  DO
PACTO TER SIDO CELEBRADO APÓS 2008. ENTENDIMENTO
DO  STJ.  RELATIVIZAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  PACTA  SUNT
SERVANDA.  MUTABILIDADE  CONTRATUAL.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA  DE  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO EM
SUA FORMA  SIMPLES.  VALOR ARBITRADO  A TÍTULO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA
AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Taxa de
abertura de crédito e taxa de emissão de carnê. De acordo
com decisão proferida pelo STJ em 28 de agosto de 2013, a
pactuação de tac e tec não possui mais respaldo legal, sendo
válida  a  cobrança  de  tais  taxas  apenas  nos  contratos
firmados  até  abril  de  2008.  Não  cabe  a  suspensão  do
processo. Princípio pacta sunt servanda. Não há que se falar
em impossibilidade  de  revisão  do  contrato,  uma  vez  que  é
ponto pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que o princípio
pacta  sunt  servanda  está  efetivamente  relativizado  ante  o
princípio  social  do  contrato.  Há  possibilidade  de  revisão,  pelo
poder judiciário,  de cláusulas iníquas, abusivas ou potestativas,
de modo a preservar o equilíbrio contratual, nos termos do código
consumerista.  Capitalização  de  juros.  O  Supremo  Tribunal
Federal já sumulou entendimento no sentido de vedar a prática da
capitalização  mensal  de  juros,  mesmo  quando  pactuada.
Sentença de primeiro grau que deve ser mantida. Comissão de
permanência.  Inadmissível  quando  cumulada  com  juros
moratórios,  juros remuneratórios  e multa  contratual.  Restituição
do indébito. No caso concreto dos autos, como bem salientado na
decisão  de  primeiro  grau,  cabimento  apenas  em  sua  forma
simples dos valores pagos indevidamente, se houver. Correta a
decisão  monocrática.  Honorários  advocatícios.  Improvimento,  a
fim de reconhecer a sucumbência mínima do recorrido. (grifei)

CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO
REVISIONAL  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 297 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS
DE  TERCEIROS  E  AVALIAÇÃO  DO  BEM  ABUSIVIDADE.
Fornecedor que não pode cobrar do consumidor despesas de sua
responsabilidade  Embora  contratualmente  previstas  é  abusiva
sua cobrança. Vantagem exagerada das instituições financeiras
em detrimento dos consumidores. Artigos 39, V e 51, IV e XII e
parágrafo  único,  III  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.
Devolução dessas despesas que é de rigor Pronunciamento do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  RESP.  Nº
1.251.331/RS  e  RESP.  Nº  1.255.573/RS,  restando  assentado
que,  em relação  aos  contratos  celebrados  após  a  vigência  da
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Resolução  CMN  3.518/2007,  em  30.4.2008,  não  tem  mais
respaldo  legal  a  contratação  de  tarifas  como  TAC e  TEC,  ou
outra  denominação  para  o  mesmo fato  gerador.  Ação  que
deve ser julgada parcialmente procedente. Recurso do autor
provido em parte. (grifei)

Nesse diapasão, e analisando o presente caso, verifico que o contrato

foi pactuado anteriormente à supracitada resolução, uma vez que os boletos anexados

correspondem a cobrança de prestações no ano de 2007 (dois mil e sete), portanto, nos

moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, a pactuação da tarifa em discussão

seria legítima.

Ainda levando-se em conta o posicionamento da Corte da Cidadania,

importa averiguar se, na estipulação das discutidas taxas, houve abusividade.

Com efeito, considerando a fixação da TEC, observando a cobrança da

quantia de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por cada cédula constante no

boleto,  compreendo  que  as  tarifas  se  mostram aviltantes,  não  merecendo  reforma  a

sentença quanto a este ponto.

Cumpre salientar que a decisão tecida pelo Tribunal Cidadão permite a

verificação da excessividade dos valores cobrados pela TEC em cada caso concreto,

senão vejamos:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO  SIMPLES  DO  INDÉBITO.
RECURSOS  REPETITIVOS.  TARIFAS  BANCÁRIAS.  TAC  E
TEC.  EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES. FINANCIAMENTO  DO  IOF.
POSSIBILIDADE.
(...)
10. 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.  9  

9 STJ - REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013.
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Registro que esta Corte de Justiça já operou da maneira ora procedida,

em obediência à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  DÁ
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO.  AÇÃO  REVISIONAL
DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR.  TARIFA  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO.
LEGALIDADE  QUANTO  À  PACTUAÇÃO.  CONTRATAÇÃO
ANTERIOR À 30/04/2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO
CMN 2.303/96). ABUSIVIDADE QUANTO AO VALOR. EXCESSO
DECOTADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ DO BANCO NÃO
CARACTE- RIZADA.  JURISPRUDÊNCIA DO STJ.  ART. 557,  §
1º,  CPC. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL
DO  RECURSO  APELATÓRIO  DO  PROMOVENTE.  DECISÃO
MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO.  Após  séria
controvérsia  envolvendo  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de
justiça, examinando o RESP n. 1.251.331, à luz do regime de
recursos repetitivos (art. 543-c, do cpc), fixou o entendimento
de  que  “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”.  Demonstrada  a  contratação  anterior  à
30/04/2008, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da
tac.  Todavia,  o  exame  do  valor  da  tarifa  revela  pactuação
exacerbada neste aspecto, reclamando a devida redução e a
consequente devolução do que fora pago, de forma simples,
haja  vista  não  restar  caracterizada  a  má-fé  do  banco.
Consoante  entendimento  do  artigo  557,  §  1º-a,  do  código  de
processo  civil,  “se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto  com  Súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  tribunal  superior,  o  relator
poderá  dar  provimento  ao  recurso”. (TJPB;  APL  0005934-
66.2012.815.0731;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Miguel  de
Britto Lyra Filho; DJPB 10/09/2014; Pág. 16).

APELAÇÃO  DO  PROMOVENTE.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  RECURSO  QUE  NÃO  IMPUGNA  OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  Em
respeito  ao  princípio  da  dialeticidade,  os  recursos  devem  ser
fundamentados,  impugnando  especificamente  os  termos  da
decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Apelação do
promovido.  Revisão de contrato bancário.  Pacta sunt  servanda.
Caráter  não  absoluto.  Tarifas.  Abusividade  quanto  ao  valor.
Excesso  decotado.  Violação  das  Leis  de  consumo.  Devolução
simples. Má-fé do banco não caracterizada. Reforma da sentença.
Provimento  par-  cial  do  recurso.  O  princípio  do  pacta  sunt
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servanda  não  é  absoluto,  devendo  ser  interpretado  de  forma
relativa,  em  virtude  do  caráter  público  das  normas  tidas  por
violadas  no  contrato,  em  especial  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor, o que possibilita a revisão do contrato.  Após séria
controvérsia  envolvendo  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de
justiça, examinando o RESP nº 1.251.331, à luz do regime de
recursos repetitivos (543-c, do cp), fixou o entendimento de
que “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”.  Demonstrada  a  contratação  anterior  à
30/04/2008, não há que se falar em ilegalidade da cobrança.
Todavia,  o  exame  do  valor  das  tarifas  revela  pactuação
exacerbada neste aspecto, reclamando a devida redução e a
consequente  devolução  do  que  fora  pago. A  repetição  do
indébito é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento
ilícito  da  instituição  financeira.  A  restituição  de  pagamentos
excessivos deve ser simples e não em dobro, quando não há
nos autos prova de que a instituição financeira tenha agido
com dolo ou má-fé na cobrança. […]. (TJPB; AC 035.2009.001824-
9/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB
27/05/2014; Pág. 10).

No que concerne à repetição de indébito, infere-se que deve proceder  na

forma simples, visto que a utilização dobrada do instituto só se justifica nas hipóteses em

que haja demonstração de má-fé na cobrança de valores, o que não foi evidenciado.

Em  relação  aos  ônus  sucumbenciais,  devido  ao  resultado  da  celeuma

jurídica - em que autor e promovido restaram vencidos em parte -, deve ser reformada a

decisão  de  1º  grau,  para  a  equalização  das  despesas  processuais,  observando-se  a

previsão disposta no art. 12, da Lei 1.060/50. 

Diante do exposto,  decreto, de ofício, a nulidade parcial da sentença,

para  expurgar  da  condenação relativa  a  exclusão  da  tarifa  de  comissão  de

permanência.  Ato  contínuo,  PROVEJO  EM  PARTE  A  APELAÇÃO  CÍVEL,  para

declarar a inexistência da capitalização mensal, bem como da cobrança de juros

remuneratórios no caso em tela, devendo a restituição do indébito ocorrer na forma

simplificada, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J12/R08
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