
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025685-46.2011.815.2001 — 4ª Vara Cível da Capital.
RELATOR     : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Banco Itauleasing S/A.
ADVOGADO :  Moises Batista de Souza (OAB/PB 149.225-A), Fernando Luiz Pereira 

(OAB/PB 174.020-A) e Luis Felipe Nunes Araújo (OAB/PB 16.678)
APELADO : Luiz Gustavo de Sena Brandão Pessoa.
ADVOGADO : Francisco de Andrade Carneiro Neto (OAB/PB 7.964)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  DESPESA  DE  SERVIÇO 
BANCÁRIO.  NATUREZA  DA  COBRANÇA  DE  TARIFA  DE 
EMISSÃO DE CARNÊ. GRAVAME ELETRÔNICO E DESPESA 
DE  PROMOTORA  DE  VENDA.  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO.

—  APELAÇÕES  CÍVEIS. Revisão contratual  c/c  repetição  de  indébito. 
Financiamento  de  veículo.  Procedência  parcial.  Irresignação.  Primeiro 
apelo.  Capitalização  de  juros.  Expressa  previsão.  Segunda  apelação. 
Cobrança de tarifas abusivas.  Expressa previsão no contrato.  Ausência de 
má-fé.  Devolução  na  forma  simples.(...)  promotora de vendas,  gravame 
eletrônico,  serviço  correspondente  não  bancário  são  inerentes  à  própria 
atividade da instituição financeira, sendo considerada abusiva sua cobrança, 
em  ofensa  ao  disposto  no art.  51,  IV,  do  código  de  defesa  do 
consumidor. (TJPB;  APL  0006145-87.2012.815.0251;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  William  de  Oliveira;  DJPB 
14/07/2016; Pág. 11)

Vistos etc.
 
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco Itauleasing S/A, 
contra sentença de fls. 122/133 que, nos autos da Ação Revisional de Contrato formulada por 
Luiz Gustavo de Sena Brandão Pessoa,  julgou parcialmente procedente o pedido inicial 
para  determinar  o  ressarcimento ao promovente da taxa de emissão de carnê,  da taxa de 
inclusão de gravame e da taxa de despesa com promotora de vendas.

Nas razões recursais (fls. 136/142), o promovido pugna pela reforma 
da sentença para que seja considerada a legalidade das tarifas impugnadas. 

Sem contrarrazões. (fl. 153)
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A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (fls. 159/162), opina pelo 

desprovimento do apelo. 

É o relatório. 

Decido. 

Em síntese, a promovente firmou contrato de financiamento no valor 
de R$ 15.490,00 (quinze mil,  quatrocentos e  noventa reais),  a ser pago em 60 (sessenta) 
parcelas mensais de R$ 390,99 (trezentos e noventa reais e noventa e nove centavos).

Afirma que o contrato possui cláusulas abusivas e deve ser revisto no 
que se  refere  à  cobrança de juros,  capitalização,  comissão de permanência  e  da tarifa  de 
emissão de carnê (despesas de serviços bancários). O magistrado a quo julgou parcialmente 
procedente  o  pedido  exordial,  determinando  a  devolução  da  taxa  de  emissão  de  carnê 
(despesas de serviços bancários), da taxa de inclusão de gravame e da taxa de despesa com 
promotora de vendas.

Pois bem.

No tocante à tarifa de inserção de gravame e à tarifa de despesa da 
promotora de venda, essas cobranças são indevidas, porquanto não se identifica no contrato a 
finalidade da cobrança das taxas, no valor de R$ 38,12 (trinta e oito reais e doze centavos) e 
R$ 36,00 (trinta e seis reais), respectivamente (fl.21).

Desta feita, apesar das tarifas estarem presentes no contrato, entendo 
que a ausência de uma discriminação para que fim são empregadas, configura ma-fé por parte 
da recorrente, justificando assim a restituição das mencionadas taxas.

A esse respeito, vejamos alguns julgados desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE REVISÃO DE CONTRATO C/C 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO 
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. TARIFA 
DE  CADASTRO.  SERVIÇO  DE  REALIZAÇÃO  DE  PESQUISA  DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  POSSIBILIDADE.  TAXA DE GRAVAME. 
SERVIÇOS  PRESTADOS  POR  TERCEIROS.  ABU-  SIVIDADE. 
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-
FÉ.  RESTITUÇÃO  DO  INDÉBITO  DE  FORMA  SIMPLES. 
PROVIMENTO PARCIAL. “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. ” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 
Segunda  Seção,  julgado  em  28/08/2013,  DJe  24/10/2013).  A  despesa 
de inserção de gravame é  inerente  a  própria  modalidade  contratual,  a 
sua publicidade é de exclusivo interesse da instituição financeira, razão 
pela qual  o repasse dos custos desse registro ao contratante configura 
vantagem  exagerada  por  parte  do  banco,  em  flagrante  ofensa  aos 
princípios  que  regem  a  relação  de  consumo. A cobrança  da  tarifa  de 
serviços de terceiros não configura contraprestação do serviço da instituição 
financeira ao consumidor, constituindo despesa inerente à atividade própria 



do banco, o que impede o seu repasse. Os instrumentos probatórios insertos 
nestes  autos  não  apontam a configuração  da  má-fé  atribuída à  instituição 
financeira, haja vista que a prestação declarada indevida foi pactuada entre as 
partes. (TJPB;  APL  0000898-10.2012.815.0451;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 06/09/2016;  
Pág. 14 )

APELAÇÕES  CÍVEIS. Revisão contratual  c/c  repetição  de  indébito. 
Financiamento de veículo. Procedência parcial. Irresignação. Primeiro apelo. 
Capitalização de juros. Expressa previsão. Segunda apelação. Cobrança de 
tarifas  abusivas.  Expressa  previsão  no contrato.  Ausência  de  má-fé. 
Devolução na forma simples. Desprovimento do primeiro apelo e provimento 
parcial da segunda apelação. “a divergência entre as taxas de juros anual e o 
duodécuplo da taxa mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente 
para caracterizar  a expressa contratação de capitalização. ” (agrg no aresp 
357.980/df,  Rel.  Ministra  nancy  andrighi,  terceira  turma,  julgado  em 
24/09/2013, dje 27/09/2013). De acordo com a jurisprudência desta corte de 
justiça,  as  tarifas  denominadas  serviços  de  terceiros,  avaliação  de  bem, 
registro  de contrato,  serviços  concessionária/lojista,  despesas 
operacionais, promotora de vendas, gravame  eletrônico,  serviço 
correspondente  não  bancário são  inerentes  à  própria  atividade  da 
instituição  financeira,  sendo  considerada  abusiva  sua  cobrança,  em 
ofensa  ao  disposto  no art.  51,  IV,  do  código  de  defesa  do 
consumidor. (TJPB;  APL  0006145-87.2012.815.0251;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  William  de  Oliveira;  DJPB  
14/07/2016; Pág. 11)

Neste  sentido,  ilegais  a  tarifa  de  inserção  de  gravame  e  a  despesa  com 
promotora de vendas.

Em  relação  à  cobrança  da  TEC,  essa  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:

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". 

APELAÇÃO.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  REVISIONAL. 
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  PACTA  SUNT  SERVANDA. 
CARÁTER  NÃO  ABSOLUTO.  TARIFA  DE  ABERTURA  DE 
CRÉDITO. TAC.ILEGALIDADE QUANTO  À  PACTUAÇÃO. 
CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 30/04/2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA 
RESOLUÇÃO  CMN  2.303/96).  SERVIÇO  DE  TERCEIROS, 
GRAVAME  ELETRÔNICO,  AVALIAÇÃO  E  SIMULAÇÃO  DE 
FINANCIAMENTO.  ENCARGOS  INDEVIDOS.  RESTITUIÇÃO 
SIMPLES  DO  INDÉBITO.  MÁ-FÉ  DO  BANCO  NÃO 
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CARACTERIZADA.  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE  DO  STJ  E 
DO  TJPB.  ART.  557,  §  1º,  CPC.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO. O princípio contratual do pacta sunt 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  STJ,  examinando o  RESP.  Nº  1.251.331,  à  luz  do 
regime de recursos repetitivos (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  da  abusividade  em  cada  caso 
concreto”.  Assim,  demonstrada  a  contratação  posterior  a  30/04/2008, 
evidente  a ilegalidade dacobrança,  cujo  valor  deve  ser  devolvido  de 
forma simples. Nos termos da jurisprudência dominante dos tribunais 
pátrios, é abusivo o repasse ao consumidor de tarifas provenientes de 
operações  que  são  de  interesse  e  responsabilidade  exclusivos  do 
fornecedor dos serviços, inerentes à sua atividade voltada ao lucro, como 
é  o  caso  da  tarifa  de  serviços  de  terceiros  e  da  inserção  de  gravame. 
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”.  Em  razão  das 
considerações tecidas acima, com fulcro no artigo 557, § 1º-a, do CPC, e na 
jurisprudência dominante dos tribunais superiores, dou provimento parcial ao 
apelo,  para  considerar  ailegalidade na cobrança das  tarifas  acima 
descriminadas,  bem  como  determinar  a  sua  devolução  na  forma 
simples. (TJPB; APL 0010993-27.2013.815.0011; Rel. Des. Miguel de Britto 
Lyra Filho; DJPB 20/08/2014; Pág. 15) 

Desta forma, o entendimento sumulado na Segunda Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, é no sentido da legalidade da cobrança da TAC e TEC para os contratos 
assinados até o dia 30 de abril de 2008.

Nesse caso, a sentença não deve ser reformada, porquanto o apelante 
exigiu a tarifa de emissão de carnê sob a rubrica de “Despesas de serviços bancários” no valor 
de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) incidente sobre as 60 (sessenta) parcelas do 
contrato, de forma indevida, pois o contrato foi celebrado em 04 de agosto de 2008, ou seja, 
após a data permitida para a inserção dessas tarifas (fl.21).

Assim, deve ser restituído o valor correspondente à TEC ou “despesas 
de serviços bancários”. 

Quanto à sucumbência,  não há que se falar  em reforma, porquanto 
verifica-se que o promovente decaiu de parte mínima do pedido.

Feitas estas considerações, com base no art. 932, IV do CPC, NEGO 
PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
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Relator


	É o relatório. 
	Decido. 

