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CONSUMIDOR –  Agravo  interno  –
Insurgência  contra  decisão  que  deu
provimento  parcial  à  apelação  cível  –
Apelação cível – Ação revisional de contrato
–  Contrato  bancário  –  Sentença  julgada
parcialmente  procedente  –  Irresignação  –
Apelo - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor – Possibilidade –  Cobrança de
juros  superiores  a  12%  ao  ano  –
Possibilidade  -   Capitalização  mensal  de
juros –  Pressuposto – Pactuação expressa
–  Inocorrência  –  Cobrança  –
Impossibilidade – Manutenção da decisão –
Desprovimento. 

-  É  incabível  a  cobrança  de  juros
capitalizados   quando  não  há  disposição
contratual autorizando tal prática.

- O Supremo Tribunal Federal, em sessão
Plenária de 11.06.2008, aprovou a Súmula
Vinculante nº 7, de seguinte teor:  "A norma
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do  §3º  do  artigo  192  da  Constituição,
revogada  pela  Emenda  Constitucional  nº
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a
12%  ao  ano,  tinha  sua aplicação
condicionada  à  edição  de  lei
complementar."

CONSUMIDOR –  Agravo  interno  –
Insurgência  contra  decisão  que  deu
provimento  parcial  à  apelação  cível  –
Apelação cível – Ação revisional de contrato
-  Instituição  financeira  –  Serviço  de
terceiros  –  Registro  do  contrato  –
Impossibilidade  – Tarifa  de  cadastro  –
Remuneração  –  Serviços  de  proteção  ao
crédito  –  Informações  cadastrais  –
Operação  de  crédito  –  Legitimidade  –
Manutenção da decisão – Desprovimento. 

-  Não pode prosperar a cobrança de taxa
de  registro  de  contrato  e  de  tarifa  de
despesas  com serviços  de  terceiros,  pois
integram  o  custo  da  atividade  do  banco,
que  já  é  remunerado  pela  tarifa
interbancária,  importando  em  dupla
remuneração  e  vantagem  exagerada  das
instituições  financeiras  em detrimento  dos
consumidores.

-  É  legítima  a  cobrança  da  tarifa  de
cadastro no início do relacionamento entre
consumidor e a instituição financeira, visto
que  a  mesma  remunera  o  serviço  de
realização  de  pesquisa  em  serviços  de
proteção  ao  crédito  e  outras  informações
cadastrais  para  fins  de  celebração  de
contrato de operação de crédito.
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CONSUMIDOR –  Agravo  interno  –
Insurgência  contra  decisão  que  deu
provimento  parcial  à  apelação  cível  –
Apelação cível – Ação revisional de contrato
–  Abertura  de  crédito  para  aquisição  de
veículo  – Diferença de valores – Repetição
do indébito – Encargos financeiros – Tarifas
bancárias  –  Previsão  contratual  –  Livre
pactuação  entre  as  partes  –  Má-fé  –
Indemonstrada  –  Devolução  em  dobro  –
descabimento  –  Manutenção da decisão –
Desprovimento. 

- A repetição em dobro do indébito, prevista
no art.  42,  parágrafo único, do Código de
Defesa  do  Consumidor,  tem  como
pressuposto  de  sua  aplicabilidade  a
demonstração  da  conduta  de  má-fé  do
credor,  o  que  fica  afastado,  no  caso  dos
autos, ante a pactuação livre e consciente
celebrada do arrendatário ou contrate.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo de instrumento acima identificados.

A C O R D A M, em  Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  à  unanimidade,  negar  provimento  ao  agravo
interno, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por
AYMORÉ  CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTO  S/A, contra
decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da entidade
bancária. 
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Consta  dos  autos  que  FILIPE  AUGUSTO
MEDEIROS DOS SANTOS promoveu ação de revisão contratual c/c repetição
do indébito e indenização por danos morais em face de  AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,  objetivando revisar as cláusulas
contratuais do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

A  decisão  do  MM.  juiz  “  a  quo”,  (fls.
240/251),  julgou  parcialmente  procedente   a  demanda  para  declarar  a
ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios abusivos,
comissão  de  permanência,  taxas  e  encargos  financeiros,  determinando,
ainda, que fosse adotado laudo pericial de fls. 212/217 na revisão contratual,
como  também,  o  indébito  dos  valores  pagos  a  maior.   Condenando  o
demandado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 (dois  mil  reais),  com base no § 4º  do art.  20 do
Código de Processo Civil.

O banco/apelante irresignado (fls. 254/294)
devolveu a matéria à instância superior para persistir na tese da legalidade da
cobrança de juros capitalizados e das tarifas bancárias pactuadas, bem como,
que os juros remuneratórios não são abusivos, e nem podem ser limitados a
12% (doze por cento) ao ano, que descabe a repetição do indébito, visto que,
o que foi pactuado tem a proteção da força vinculante dos contratos e a boa-
fé da instituição financeira,  e ressalta o princípio da segurança jurídica no
respeito ao acordo de vontades que foi firmado entre as partes litigantes.

Contrarrazões (fls. 298/303).

Parecer  ministerial  (fls.  310/314),  sem
opinião conclusiva.

Às fls. 316/330, o então relator, Dr. Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  convocado  para  substituir  este  signatário,  deu  parcial
provimento à apelação cível, por entender que a decisão estava em confronto
com jurisprudência consolidada do respectivo Tribunal e do Superior Tribunal
de Justiça, modificando a sentença para declarar a legalidade da cobrança de
juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ano, da cobrança da
tarifa de cadastro, a inexistência de cobrança de TAC/TEC e a ausência de
cumulação de comissão de permanência com outros encargos, declarando,
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todavia, a abusividade da capitalização mensal de juros, ante a ausência de
pactuação,  e da tarifa de serviços de terceiros,  determinando a devolução
desses valores na forma simples.

Inconformado,  o  apelante  interpôs  o
presente  agravo  interno  fitando  seu  integral  provimento  e  a  consequente
reversão  da  decisão  que  deu  parcial  provimento  ao  apelo,  haja  a  vista
asseverar a possibilidade de capitalização mensal de juros e a legalidade da
cobrança dos serviços de terceiros, em vista disso, alegou a impossibilidade
de devolução dos valores referentes a tais encargos.

Por  fim,  pugnou  que  o  presente  agravo
interno seja submetido a julgamento por esta Egrégia Corte, sendo-lhe dado
provimento total para reformar a decisão que deu monocraticamente, apenas
provimento parcial à apelação cível.

É o que importa relatar. 

- DA APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS

Não se pode negar que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo.

Nos termos do art.  3º da Lei  n.  8.078/90:
"serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração,  inclusive  as  de  natureza  bancária,  financeira,  de  crédito  e
securitária."

 
O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, a respeito, foi consagrado na Súmula nº. 297: "O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

É de se lembrar,  entretanto,  que somente
podem ser objeto de revisão judicial  as cláusulas contratuais questionadas
pelo consumidor/demandante, não podendo o magistrado, de ofício, revisar o
contrato. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 381, editada recentemente
pelo STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício,
da abusividade das cláusulas.”
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- DA COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES A 12% AA.

A  causa  de  pedir  da  inicial  é  limitar  a
cobrança dos juros remuneratórios ao patamar de 12% aa.

Insurge-se o apelante contra a decisão de
primeiro  grau  no  tocante  à  estipulação de  juros  acima de 12% (doze por
cento) ao ano.

Inicialmente, no que se refere  à aplicação
de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano, apesar de as instituições
financeiras submeterem-se às regras do CDC, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou  o  entendimento  de  que,  mesmo  em  se  tratando  de  relação
consumerista, a taxa de juros não deve ser limitada a 12% ao ano porque o
excesso a este patamar, por si só, não implica em abusividade.

Em  razão  disto,  na  espécie,  os  juros
poderão ser cobrados de acordo com as taxas de mercado, inclusive com a
possibilidade da cobrança em patamar superior aos 12% ao ano. 

Compulsando  os  autos,  verifico  que  não
houve demonstração de que as taxas cobradas eram discrepantes em relação
àquelas de mercado, razão pela qual os juros não devem ser limitados.

Note-se que é a norma processual incumbe
ao autor o ônus do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC), como
também, que a inicial  será instruída com os documentos indispensáveis  à
propositura da ação (art. 283 do CPC).

A  pretensa  limitação  dos  juros
remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, é de se ressaltar que através da
EC n. 40/2003, foram extirpados todos os parágrafos do art. 192, da CR/88,
pondo-se fim à controvérsia.

Registre-se,  outrossim,  que  o  Supremo
Tribunal  Federal,  em sessão  Plenária  de  11.06.2008,  aprovou  a  Súmula
Vinculante nº 7, de seguinte teor:
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"A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a
taxa  de  juros  reais  a  12% ao ano,  tinha  sua  aplicação
condicionada à edição de lei complementar."

 
Destarte,  resta  claro  que  a  instituição

financeira/ré  não  está  sujeita  ao  limite  de  juros  traçado  pelo  Decreto  nº.
22.626/33, mas ao fixado pelo Conselho Monetário Nacional, através do seu
órgão  executivo,  o  Banco  Central,  o  que  era  (e  ainda  é,  em  virtude  da
prorrogação  da  competência  legislativa,  pela  Lei  n.  8.392,  de  30.12.91)
permitido pela Lei nº. 4.595, de 31.12.64. 

Assim é que, acerca da cobrança de juros
superiores ao limite de 12% ao ano por instituições financeiras, colhe-se da
jurisprudência também do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  REVISIONAL DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  NÃO  LIMITAÇÃO
COM  BASE  NO  DECRETO  22.626/33.
ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA
382/STJ. 
1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que  os  juros  remuneratórios  cobrados  pelas
instituições  financeiras  não  sofrem  a  limitação
imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme disposto
na Súmula 596/STF, de forma que  a abusividade do
percentual  pactuado  deve  ser  cabalmente
demonstrada em cada caso,  com a comprovação do
desequilíbrio  contratual  ou  de  lucros  excessivos,
sendo  insuficiente  o  só  fato  de  a  estipulação
ultrapassar  12%  ao  ano  ou  de  haver  estabilidade
inflacionária no período, o que não ocorreu no caso
dos autos. Inteligência da Súmula 382/STJ.
(AgRg  no  REsp  1295860/RS,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em
15/05/2012, DJe 18/05/2012)

Deste  modo,  não  restando  demonstrado
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que os juros remuneratórios aplicados ao contrato estavam em dissonância
com a taxa média de mercado praticada no momento da equalização real do
crédito/débito, não há como preservar a decisão hostilizada.

 
- DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS 

No  tocante  à  cobrança  de  juros
capitalizados,  a  jurisprudência  pacífica  do  Colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça orientou-se no sentido de considerá-lo legal, desde que para contratos
firmados após 31.03.2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória
1.963-17/2000  –  que  depois  foi  convertida  na  Medida  Provisória  2.170-
36/2001 - e desde que haja expressa previsão contratual.

No  contrato  (fls.  21/25)  não  há  menção
expressa de pactuação conferindo permissibilidade para cobrança de juros
capitalizados.

 
Neste  contexto,  corroborando  os

fundamentos  já  expostos,  importante  a  transcrição  do  seguinte  julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
BANCÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS  DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL.
NOVAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  INOVAÇÃO À LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é
admitida para os contratos celebrados a partir de 31
de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que
pactuada.
2.  Pacífico  o  entendimento  desta  Corte  em  admitir  a
revisão  de  contratos  bancários  extintos  pela  novação.
Súmula 286/STJ.

4. Agravo regimental  a  que  se  nega  provimento.”

(STJ,  AgRg  no  REsp  549.750/RS,  Rel.  Ministro
HONILDO  AMARAL  DE  MELLO  CASTRO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/AP),  4ª
Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 11/02/2010).(Grifei).
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E:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA  PREVISTA  NO
CONTRATO RECONHECIDAMENTE  ABUSIVA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.
AUSÊNCIA  DE  EXPRESSA  PACTUAÇÃO
CONTRATUAL. 
1. [...]
4.  A  capitalização  de  juros  não  se  encontra
expressamente  pactuada,  não  podendo,  por
conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A
inversão do julgado demandaria a análise dos termos do
contrato,  o  que  é  vedado  nesta  esfera  recursal
extraordinária em virtude do óbice contido nas  Súmulas
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A cobrança de acréscimos indevidos a título de juros
remuneratórios abusivos e de capitalização dos juros tem
o  condão  de  descaraterizar  a  mora  do  devedor.
Precedentes.
7.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e  nesta
extensão, parcialmente provido, sem alteração nos ônus
sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem.
(STJ - REsp 1246622/RS, Rel.  Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011,
DJe 16/11/2011).(Grifei).

Também:

APELAÇÃO  -  REVISÃO  DE  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL  -  JUROS
REMUNERATÓRIOS  -  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS - TAC - TEC - SERVIÇOS DE TERCEIRO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -  REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. 

– Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento de
que as instituições financeiras não estão abrangidas pelas
limitações impostas pela Lei de Usura, portanto, não há
limitação da taxa de juros a 12% a.a.
-  É incabível  a  cobrança  de  juros  capitalizados em
período  inferior  a  um  ano  quando  não  há  disposição
contratual autorizando tal prática. 

9



Agravo Interno nº 0034567-31.2010.815.2001

- A comissão de permanência não pode ser cumulada com
outros encargos e seu valor não pode superar a soma dos
encargos  remuneratórios  e  moratórios  previstos  no
contrato.
- A tarifa de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
boleto (TEC) podem ser cobradas nos contratos bancários
celebrados  até  30  de  abril  de  2008,  data  do  fim  da
vigência da Resolução CMN 2.303/96. Entendimento de
acordo com o decidido pelo STJ no REsp 1.251.331/RS,
na forma do art. 543-C, do CPC.
-  A  cobrança  da  tarifa  de  serviços  de  terceiro  sem
previsão contratual é ilegal. 
-  Ausente  prova  da  má-fé  da  instituição  financeira,
incabível a condenação à repetição do indébito em dobro.
(TJMG  -  Apelação  Cível   1.0024.10.120367-7/002,
Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento  em  14/11/2013,  publicação  da  súmula  em
22/11/2013). (Grifei).

Constata-se  assim,  a  Ilegitimidade  da
cobrança  dos  juros  na  forma  capitalizada  pela  ausência  de  pactuação
expressa no contrato.

- DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

Examinando  as  clausulas  pactuadas
inferidas no contrato em debate, não se constata a existência de dispositivo
cumulativo de comissão de permanência com outros encargos financeiros,
juros moratórios ou multa.

- TARIFAS BANCÁRIAS (TAC E TEC)

Não consta do contrato (fl. 22) a título de
tarifa bancária tarifa de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC).

- OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS

No  que  se  refere  a  cobrança  de  tarifas
bancárias  que  são  cobradas  sem  especificação  do  conteúdo  da
contraprestação efetiva deste encargo, percebe-se uma obrigação unilateral
iníqua  de  auferimento  de  vantagem  indevida  em  desfavor  da  parte
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hipossuficiente, que é compelida a aderir de maneira coativa e abusiva.

No contrato (fl. 22) consta tarifa de cadastro
( R$ 550,00 ) e Despesas com serviços de terceiros ( inserção de gravame –
R$ 37,82; Serv. Correspondente – R$ 2.341,20).

O  artigo  51,  inciso  IV,  do  Código  de
Defesa do Consumidor, diz que são nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais  relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem
consumidor em  desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade.  

 O  artigo  39,  inciso  V,  do  Código  de
Defesa do Consumidor, estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva.

Neste processo se questiona as cobranças
de  tarifa  de  cadastro  (TC),  serviços  de  terceiros,  outros  seviços,  taxa  de
gravame e registro, enfim, um aglomerado de tarifas e/ou taxas que tem o
contrato como único fato gerador.

Relativamente  a tarifa  de  cadastro,  o
Colendo   Superior  Tribunal  de  Justiça  no  recente  julgamento  dos  recurso
especiais   repetitivos  nº.  1251.331/RS  e  1.255.573/RS,  consolidou
entendimento nas matérias relativas a cobranças das tarifas bancárias, TAC
(tarifa de abertura de crédito),  TEC (tarifa de emissão de carnê),  tarifa  de
cadastro, IOF (imposto sobre operações financeiras), assim ementadas: 

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. [...]
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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.  -  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.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp  1255573/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013) (Grifei).

Nessa senda,  quanto a tarifa de cadastro,
verifica-se nos arestos supracitados que o STJ firmou entendimento  de que é
permitida a sua cobrança,  devendo, entretanto, ser cobrada apenas no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Ressalva-se que entende-se por  tarifa  de
cadastro aquela 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.

Desta forma, deve ser mantida a cobrança
tarifa de cadastro (TC), no valor estipulado no contrato.

Com  relação  a  cobrança  da  tarifa  de
serviços de terceiros, esta não foi objeto dos recursos especiais repetitivos
acima esposados, como bem frisado pela relatora, Min. Maria Isabel Gallotti: 

“As  demais  matérias  tratadas  nas  manifestações
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juntadas  aos  autos,  como  valores  cobrados  para
ressarcir serviços de terceiros e tarifas por serviços não
cogitados nestes autos, não estão sujeitas a julgamento e,
portanto,  escapam  ao  objeto  do  recurso  repetitivo,
embora os fundamentos adiante expostos devam servir de
premissas  para  o exame de questionamentos  acerca da
generalidade das tarifas bancárias.” 
(STJ,  Recurso Repetitivo REsp nº 1.251.331-RS, j.  em
28.8.2013, publicado em 24.10.2013, Rel.ª Min.ª MARIA
ISABEL GALLOTTI, fls. 18). (Grifei).

No  caso  em  análise,  observa-se  que  a
instituição financeira impôs ao autor a contratação de serviços terceiros, sem
que houvesse clara informação a respeito, em total afronta aos princípios da
transparência, lealdade e boa fé que regem os direitos do consumidor (Art.4º,
“caput”, e art. 6º, III e 46 do CDC).

Cabe a  instituição  financeira  especificar  e
discriminar  no  instrumento  contratual  os  serviços  a  serem  prestados  por
terceiros,  e comprovar o pagamento respectivo.   Entrementes,  no contrato
firmado  entre  as  partes  não  há  qualquer  especificação  de  quais  serviços
seriam esses, apenas a sua cobrança, em flagrante desrespeito ao direito de
informação  do  consumidor.   Tendo-se,  portanto,  como  indevida  a  sua
cobrança.

A jurisprudência  pátria  vem  perfilhando  o
mesmo posicionamento:

AÇÃO  REVISIONAL.  CÉDULA  DE  CRÉDITO
BANCÁRIO.  SERVIÇO  DE  TERCEIROS  E
REGISTRO DE CONTRATO. INADMISSIBILIDADE.
COBRANÇAS AFASTADAS.  Ofensa  aos  artigos  46  e
51, IV, do CDC. Violação ao princípio da transparência,
impondo  ao  consumidor  obrigação  inerente  à  própria
atividade das instituições financeiras. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJ-SP  –  Voto  n.6013.  Apelação:  0009602-
27.2012.8.26.0541,  Relator:  Fernando  Satre  Redondo,
Data de Julgamento: 27/11/2013, 38ª Câmara de Direito
Privado). (Grifei).

E: 

DIREITO DO CONSUMIDOR.  AÇÃO DE REVISÃO
DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  TARIFA BANCÁRIA.
REGISTRO  DE  CONTRATO.  PRESSUPOSTOS  DE
LICITUDE E LEGITIMIDADE. 
I. À luz dos princípios da transparência, da lealdade e
da  boa-fé  objetiva  que  permeiam  as  relações  de
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consumo,  a  autorização  concedida  pelo  Conselho
Monetário  Nacional  para  a  cobrança  de  tarifas
bancárias  não alforria  as  instituições  financeiras  do
ônus de especificá-las no instrumento contratual e, em
se  tratando  de  serviço  de  terceiro,  de  comprovar  o
pagamento respectivo. 
II.  Consoante  se  extrai  da  inteligência  dos  artigos  6º,
inciso  III  e  46  da  Lei  8.078/90,  não  se  estabelece  a
sujeição obrigacional  do consumidor quando o contrato
não permite  a  compreensão  exata  das  tarifas  bancárias
quanto ao seu objeto, ao seu conteúdo e à sua destinação. 
III. A tarifa denominada registro de contrato, por não
conjugar todos os pressupostos de legitimidade presentes
na  ordem  jurídica  vigente  -  permissão  da  autoridade
monetária  competente,  previsão  contratual  expressa  e
compatibilidade  com  a  legislação  consumerista  -,  não
pode ser validamente cobrada do consumidor. 
IV. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF.  Acórdão  n.731335,  20120111482310APC,
Relator:  JAMES  EDUARDO   OLIVEIRA,  Revisor:
CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento:
30/10/2013, Publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 177)
(Grifei).

Também:

EMENTA:  REVISÃO  DE  CONTRATO -
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  -  SERVIÇO  DE
TERCEIROS -  REGISTRO  DO  CONTRATO  –
RESTITUIÇÃO.  Não  pode  prosperar  a  cobrança  de
taxa de registro de contrato e de tarifa de despesas
com serviços  de  terceiros,  pois  integram o custo  da
atividade do banco, que já é remunerado pela tarifa
interbancária, importando  em  dupla  remuneração  e
vantagem  exagerada  das  instituições  financeiras  em
detrimento dos consumidores.   (TJMG - Apelação Cível
 1.0687.13.000071-8/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina
Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
11/11/2013, publicação da súmula em 20/11/2013) 

No mesmo sentido já decidiu este Sinédrio:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO.
TARIFA DE CADASTRO REVESTIDA DE EXCESSO.
TARIFA  DE  REGISTRO.  CUSTO  RELATIVO  À
ATIVIDADE  DO  BANCO  FORNECEDOR.
COBRANÇA ABUSIVA.  SERVIÇO  DE  TERCEIROS.
NÃO  ATENDIMENTO  A  ADVERTÊNCIA  DA

14



Agravo Interno nº 0034567-31.2010.815.2001

RESOLUÇÃO  3.518/64.  TARIFA DE  EMISSÃO  DE
CARNÊ.  DEMONSTRAÇÃO  DE  VANTAGEM
EXAGERADA.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
INEQUÍVOCA  PROVA  DA  MÁ-FÉ  DO  CREDOR.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  CUSTAS  E
HONORÁRIOS.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  0  VALOR
ANOTADO  EM  ALGARISMOS  E  POR  EXTENSO.
ANALOGIA À LEI  DO CHEQUE.  SUCUMBÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
21  DO  CPC.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  A
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito TAC e
da  tarifa  de  emissão  de  carne  TEC  depende  da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa
média  do  mercado e  da  comprovação  do  desequilíbrio
contratual. - Tarifa de registro trata-se de custo relativo à
atividade do banco fornecedor, que deve com ele arcar,
sem transferi-lo ao consumidor. - A cobrança de tarifas
pela  prestação  de  serviços  de  terceiros  é
regulamentada  pela  Resolução  n°  3.518/64  do
Conselho  Monetário  Nacional,  entretanto,  além  de
prevista, esta deve encontrar-se explícita no contrato
de operação de crédito ou de arrendamento mercantil,
caso  contrário,  será  nula  diante  da  ausência  de
transparência, em afronta a Resolução e as regras do
CDC. -  Os  valores  contratuais  modificados  pelo
reconhecimento  da  existência  de  cláusulas  abusivas
devem  ser  devolvidos  de  forma  dobrada,  quando
inequívoca  prova  de  má-fé  do  credor.  -  Havendo
divergência  entre o valor anotado em algarismos e  por
extenso,  na  indicação  dos  honorários  advocatícios,
prevalece o segundo. Analogia à legislação dos títulos de
crédito.
TJPB - Acórdão do processo nº  20020110256712001 -
Órgão (QUARTA CÂMARA CÍVEL)  -  Relator  DESA.
MARIA DAS  GRAÇAS  MORAIS  GUEDES  -  j.  em
19/12/2012. (Grifei).

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O Código  de  Defesa  do  Consumidor,  em
seu art. 42, parágrafo único, aborda a matéria da seguinte maneira:

“Art.  42,  parágrafo  único.  O  consumidor  cobrado  em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais,  salvo hipótese de
engano justificável.”

Portanto, segundo o legislador ordinário, a
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única  hipótese  em  que  a  repetição  em  dobro  do  indébito  pode  ser
excepcionada seria no caso de engano justificável por parte de quem efetua a
cobrança indevida.

Além  do  engano  justificável,  a
jurisprudência do Colendo STJ passou a exigir um segundo requisito para a
repetição  em  dobro  do  indébito,  qual  seja,  a  má-fé  de  quem  realiza  a
cobrança indevida. Vejamos o seguinte precedente:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CONTA
CORRENTE.  DEVOLUÇÃO  DE  VALORES
COBRADOS  INDEVIDAMENTE.  PEDIDO  DE
QUANTIA  CERTA  E  DETERMINADA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MA-
FÉ  NÃO  CARACTERIZADA.  REMUNERAÇÃO
DO  INDÉBITO.  TAXAS  PRATICADAS  PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO.
1 [...]
2.-  A  jurisprudência  deste  Tribunal  é  assente  no
sentido de que a devolução em dobro só é cabível em
caso  de  demonstrada  má-fé,  o  que  não  ficou
caracterizado na hipótese dos autos.
(STJ  -  AgRg  no  Resp   1301939/MG,  Rel.  Ministro
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
18/12/2012, DJe 04/02/2013). (Grifei).

Também:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DANO
MORAL.  INEXISTÊNCIA.  DEVOLUÇÃO  EM
DOBRO.  DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA DE  MÁ-
FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA.
1.- [...]
2.-  A devolução em dobro dos valores pagos a maior
só é cabível em caso de demonstrada má-fé, o que não
ficou caracterizado na hipótese dos autos.
(STJ  -  AgRg  no  REsp  1346581/SP,  Rel.  Ministro
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
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23/10/2012, DJe 12/11/2012). (Grifei).

No caso destes autos,  não houve engano
ou má-fé, visto que as partes acordaram livremente o que foi pactuado no
aludido contrato objeto de superveniente postulação revisional no exercício do
direito de questionar aquele.

- CONCLUSÃO:

1. É legítima a cobrança de juros de acordo com as taxas de mercado, inclusive com
a possibilidade da cobrança em patamar superior aos 12% (doze por cento) ao ano;

2. É abusiva a capitalização de juros por não estar pactuada expressamente no
contrato,  devendo ser excluída do seu cálculo.

3. Não há acumulação de comissão de permanência com juros;

4. Não há cobrança de TAC e TEC;

5. É legal a cobrança da tarifa de cadastro;

6. É abusiva a tarifa de serviços de terceiros;

7. A repetição do indébito deve ser na forma simples.

Analisados  os  aspectos  do  contrato,
conclui-se, pois, restar caracterizada como abusiva a capitalização mensal de
juros  por  não  estar  pactuada  expressamente  no  contrato,  bem  como  do
repasse  das  despesas  com  serviços  de  terceiros,  ante  sua  ilegalidade,
restando devida a repetição do indébito na forma simples no que se refere a
tais encargos.

Isto  posto,  constatando-se  que  a  decisão
objeto do presente agravo está amparada em jurisprudência deste Egrégio
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, inexiste motivo para a sua reforma,
devendo ser negado provimento ao recurso “sub examine”. 

Ante o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada.
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É o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos o Exmo. Sr. Des.  Oswaldo Trigueiro do
Valle  Filho  e  a  Exma  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Tatjana Maria Nascimento Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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