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– Tarifa de Emissão de Carnê. Observa-se que
o  contrato  foi  celebrado  em  15/06/2007,  ou  seja,
antes  de  30/04/2008,  todavia  não  há  no  contrato
previsão  de  cobrança  de  TEC,  tampouco  houve
comprovação  de  que,  efetivamente,  tenha  sido
realizada a sua cobrança. Desse modo, quer porque
o Autor/Apelante não demonstrou a efetiva cobrança,
quer porque o contrato foi celebrado anteriormente à
30/04/2008,  não há que se falar em devolução de
quantias a este título.

– Custo  de  Processamento.  Corresponde  a
serviço operacional de interesse exclusivo da parte
credora, além de não estar especificado no contrato
sua finalidade. Abusividade reconhecida. 

– Seguro  de  Proteção  Financeira.  Diante  da
ausência  da  apólice,  deve  ser  excluída  a  sua
cobrança.
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– Tarifa  de  Contratação  ou  Cadastro  somente
poderá  incidir  no  início  do  relacionamento  entre  o
consumidor  e  a  instituição  financeira,  desde  que
contratado expressamente, ressalvada a análise da
abusividade no caso concreto, conforme precedente
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  em  recurso
repetitivo.  Diante  da  legalidade  dessa  tarifa,  mas
constatada a sua abusividade, deve ser modificada a
Sentença para adequá-la.

 Repetição  de  Indébito.  Inexistindo prova da
má-fé do Promovido é devida a devolução dos
valores considerados abusivos de modo simples,
sob pena de enriquecimento injustificado do credor. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE A APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 73.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Rildo Pereira Morais,

irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Mista da

Comarca de Bayeux-PB, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Revisional de Contrato proposta em face do Banco Itauleasing S/A (fls.

48/51).

Nas  razões  da  Apelação,  o  Autor  reiterou  a  alegação  de

ilegalidade da cobrança das tarifas denominadas: “Tarifa de Contratação”, no

valor de R$600,00 (seiscentos reais); Custo de Processamento, na quantia de

R$500,00 (quinhentos reais);  Total  Prêmio Seguro Proteção Arrendatário,  no

valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e Tarifa de Emissão de Carnê,

na importância de R$270,00 (duzentos e setenta reais). 

Pleiteou, assim, o provimento do Apelo no sentido de reformar

a Sentença para condenar o Apelado à devolução em dobro de tais valores (fls.
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53/59).

Não houve Contrarrazões (fl. 61v). 

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer de mérito

(fls. 68/69).

É o relatório. 

VOTO

TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ – TEC 

Em relação à Tarifa de Emissão de Carnê – TEC, a Segunda

Seção do Superior Tribunal  de Justiça fixou, em 28 de agosto de 2013, as

teses que devem orientar as instâncias ordinárias da justiça brasileira no que

se refere à cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão

de Carnê ou Boleto (TEC) e Tarifa de Cadastro, e também ao financiamento do

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF). A unanimidade dos

ministros seguiu o voto da relatora, Ministra Isabel Gallotti, no sentido de que,

atualmente, a pactuação de TAC e TEC não tem mais respaldo legal; porém a

cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30 de abril

de 2008. Na vigência da Resolução nº 2.303, a cobrança pela prestação de

quaisquer tipos de serviços era lícita, desde que efetivamente contratados e

prestados, com exceção dos serviços definidos como básicos. 

A conclusão da Segunda Seção é que não havia, até então,

obstáculo legal às Tarifas de Abertura de Crédito e Emissão de Carnê. Essas

deixaram de existir com a edição da Resolução nº 3.518, que permitiu apenas

a cobrança destas especificadas em ato normativo do Banco Central.

In  casu,  observa-se  que  o  contrato  foi  celebrado  em

15/06/2007, ou seja, antes de 30/04/2008, todavia não há no contrato previsão

de cobrança de TEC,  tampouco houve comprovação de que,  efetivamente,
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tenha sido realizada a sua cobrança. 

Desse modo, quer porque o Autor/Apelante não demonstrou a

efetiva  cobrança,  quer  porque  o  contrato  foi  celebrado  anteriormente  à

30/04/2008, não há que se falar em devolução de quantias a este título. 

TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO

Quanto à tarifa de custo de processamento, considero ilegal a

sua  cobrança,  já  que,  além  de  acarretar  excessiva  onerosidade  para  o

consumidor, corresponde a serviço operacional de interesse exclusivo da parte

credora. Nesse sentido, já decidiu a nossa Corte de Justiça: 

REVISIONAL.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
ALEGAÇÕES. ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS, LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% A.A.,
NULIDADE  DAS  TARIFAS  DE  CADASTRO,
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS,  PROMOTORA  DE
VENDAS,  CUSTO  DO  PROCESSAMENTO  E
INCLUSÃO  DE  GRAVAME.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE.  APELAÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR
AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL.
ADMISSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12%
AO  ANO.  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.
POSSIBILIDADE  DESDE  QUE  NÃO  ABUSIVOS.
FIXAÇÃO  SUPERIOR  À  TAXA  MÉDIA  DE
MERCADO  A  ÉPOCA.  ABUSIVIDADE
COMPROVADA.  RESTITUIÇÃO  DEVIDA.
PRECEDENTES DO STJ. TARIFA DE CADASTRO.
CONTRATO  CELEBRADO  ANTERIORMENTE  À
ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO CMN N.º
3.518/2007.  LEGALIDADE  DA  COBRANÇA.
PRECEDENTES DO STJ.  TARIFA DE CUSTO DE
PROCESSAMENTO.  COBRANÇA  ABUSIVA.
DEVOLUÇÃO.  POSSIBILIDADE. ART.  51,  IV,  DO
CDC.  PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
RATEIO.  OBEDIÊNCIA  AO  ART.  21,  DO  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. REFORMA DA
SENTENÇA.  1.  "Admite-se  a  capitalização  mensal
de juros nos contratos firmados após 31/3/2000, data
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da  publicação  da  Medida  Provisória  n.º  1.963-17,
desde  que  pactuada  de  forma  clara  e  expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de juros
anual  em percentual  pelo  menos  12  (doze)  vezes
maior  do  que  a  mensal"  (STJ,  AgRg  no  AREsp
231.941/RS,  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00906153920128152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 22-03-2016) 

Na mesma direção, colaciono os seguintes julgados do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  ARRENDAMENTO
MERCANTIL (LEASING). CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.  APLICABILIDADE.  TARIFAS
ABUSIVAS. EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
É  pacífico  o  entendimento  de  que  o  Código  de
Defesa do Consumidor é plenamente aplicável aos
contratos  bancários,  porque  constituem relação  de
consumo. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça
publicou a Súmula n. 297, que dispõe: "O Código de
Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições
financeiras".  Os  juros  moratórios  poderão  ser
cobrados até o limite de 12% (doze por  cento)  ao
ano,  desde  que  expressamente  pactuados.
Constatada a abusividade na contratação dos juros
moratórios, estes devem ser limitados.  É abusiva a
cobrança  da  tarifa  denominada  "custo  de
processamento"  se  a  instituição financeira  não
comprova  o  efetivo  desembolso desta  despesa
no  interesse  do  consumidor.  A  restituição  de
parcela indevida deve ser feita de forma simples face
à inexistência de má-fé da instituição financeira, que
até  então  se  encontrava  amparada  em  contrato
ainda  não  declarado  abusivo.  (TJMG;  APCV
1.0024.13.304264-8/001;  Rel.  Des.  Anacleto
Rodrigues; Julg. 08/03/2016; DJEMG 18/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.  REVISIONAL DE CONTRATO.
APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA DO
CONSUMIDOR  -TARIFA  DE  CUSTO  DE
PROCESSAMENTO.  A  tarifa  de  custo  do
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processamento  é  ilegal,  eis  que  transfere  ao
consumidor  ônus  da  instituição  financeira.
(TJMG;  APCV  1.0647.14.006836-0/001;  Rel.  Des.
Domingos  Coelho;  Julg.  28/01/2016;  DJEMG
04/02/2016)

Ademais,  ainda  que  se  admitisse  sua  pactuação,  no  caso

concreto identifica-se abusividade, pois não houve especificação da finalidade

desta tarifa, ferindo o dever de informação do consumidor, além de seu valor

ser bastante elevado - R$500,00 (quinhentos reais).

Por tais razões, deve ser provido o Recurso, para afastar sua

cobrança, determinando a devolução do que fora pago a este título.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA 

No tocante a contratação de seguro vinculado ao contrato, o

exame  dos  autos  mostra  que  houve  livre  opção  do  financiado  quanto  à

contratação de Seguro de Proteção Financeira, conforme expressa disposição

contratual (Cláusula 10 – fl. 28).

No  entanto,  compulsando  os  autos,  inexiste  prova  de  que

houve  a  efetiva  contratação  do  seguro,  diante  da  ausência  da  apólice  de

seguro devidamente assinada pela parte autora.

Desta  feita,  constata-se  a  ilegalidade  de  sua  cobrança  pela

falta de transparência do contrato, devendo, pois, ser modificada a Sentença

no sentido de excluir a sua cobrança e determinar a devolução da presente

rubrica. 

TARIFA DE CONTRATAÇÃO OU CADASTRO

Conforme  decidido  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  no

julgamento do REsp 1.251.331/RS (recurso repetitivo) é possível a cobrança de

Tarifa  de  Cadastro  no  início  do  relacionamento  entre  o  consumidor  e  a
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Instituição Financeira.

No mesmo sentido, a recente Súmula nº 566 do STJ, publicada

em 29/02/2016: 

“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”.

Esta tarifa tem como fato gerador da cobrança a realização de

pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações

cadastrais necessários ao início do relacionamento entre cliente e Instituição

Financeira.

Difere,  portanto,  da  TAC,  uma  vez  que  esta  é  usualmente

cobrada sobre qualquer operação de crédito, mesmo que o cliente/consumidor

já seja cliente do estabelecimento bancário.

No  entanto,  embora  seja  possível  a  sua  pactuação,

demonstrada a abusividade do valor cobrado no caso concreto, ela deve ser

reduzida. 

No  caso  concreto,  constata-se  que  o  valor  de  R$600,00

(seiscentos reais) (fl. 11), extrapola a importância normalmente cobrada pelas

Instituições Financeiras por esse serviço. 

Com efeito,  percebe-se que o valor  exigido  para  essa tarifa

permanece em torno de R$20,00 (vinte reais) a R$50,00 (cinquenta reais), de

modo  que  cobrança  superior  a  esses  patamares,  mostra-se,  sem  dúvida,

abusiva ao consumidor. 

 

Em caso análogo, assim decidiu o nosso Tribunal de Justiça: 
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PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO
DE  PREMISSA  FÁTICA.  CONSTATAÇÃO.
REFORMA DO DECISUM. TARIFA DE CADASTRO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA. VALOR ABUSIVO.
ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ
DO  BANCO  NÃO  CARACTERIZADA.
DEVOLUÇÃO  SIMPLES. ACOLHIMENTO  DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  COM  EFEITOS
INFRINGENTES,  PARA  DAR  PROVIMENTO
PARCIAL  AO  RECURSO  APELATÓRIO.  -
Constatado  in  casu  que  o  julgado  ora  embargado
adotou premissa fática equivocada, configurado está
o erro de fato apto a justificar o acolhimento parcial
dos  aclaratórios,  aplicando  efeitos  infringentes  aos
presentes  aclaratórios,  para  sanar  tal  equívoco.  -
"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".1  -  Segundo  entendimento
pacífico no STJ, caso seja reconhecida vantagem
exagerada  da  instituição  financeira  em
detrimento do consumidor na cobrança da Tarifa
de Cadastro, impõe-se a alteração do respectivo
valor cobrado.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015031520128150981,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em
15-12-2015) 

Ante o exposto, entendo que o contrato deve ser alterado para

reduzir o valor cobrado pela Tarifa de Cadastro para R$50,00 (cinquenta reais),

ficando a Ré obrigada a devolver o que exceder a esta quantia. 

Repetição do Indébito

Feitas essas considerações, o valor a ser devolvido totaliza a

importância de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais). 

8



Apelação Cível nº 0000888-02.2013.815.0751

No tocante a aplicação do artigo 42, Parágrafo único, do CDC,

tem-se que a matéria é bastante controvertida no âmbito dos tribunais. No caso

em apreço, não vislumbro má-fé da Promovida, razão pela qual a Repetição do

Indébito deve ser feita de forma simples.

Nesse sentido, jurisprudência:

AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
REVISÃO  DO  PACTO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE  NA  FORMA  SIMPLES.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3.  A  jurisprudência  iterativa  da  Terceira  e  Quarta
Turma orienta-se no "sentido de admitir,  em tese,  a
repetição  de  indébito  na  forma  simples,
independentemente da prova do erro, ficando relegado
às  instâncias  ordinárias  o  cálculo  do  montante,  a  ser
apurado,  se  houver"  (AgRg  no  REsp  749830/RS,  Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU de 05.09.2005) 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1404888/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em  04/11/2014,
DJe 10/11/2014)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista a procedência parcial do recurso, inverte-se o

ônus da sucumbência, devendo o Réu arcar com as custas e honorários de

sucumbência em sua totalidade. 

Com efeito, o artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015 dispõe: 

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas. 

Parágrafo  único.  Se  um  litigante  sucumbir  em
parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 
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Isto posto, condeno o Promovido ao pagamento das custas e

honorários  de  sucumbência,  os  quais,  com  fulcro  no  artigo  85,  §8º,  do

CPC/2015 fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

Ante o exposto,  PROVEJO, PARCIALMENTE, A APELAÇÃO

CÍVEL,  para,  reformando  a  sentença,  determinar  a  redução da  Tarifa  de

Cadastro para R$50,00 e a restituição na forma simples do valor pago a

maior a este título, bem como declarar a ilegalidade dos valores pagos a

título de custo de processamento e seguro proteção arrendatário, ficando

o Réu obrigado a repetição simples dessas tarifas.

Condeno,  ainda,  o  Banco  Réu  ao  pagamento  das  custas  e

honorários de sucumbência, os quais arbitro em R$1.000,00 (um mil reais).

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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