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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Guarapari  Presentes  Ltda  –  Adv.  Elenir  Alves  da  Silva 
Rodrigues.

Apelada: BB Leasing Arrendamento Mercantil S/A – Advs. Celso David 
Antunes, Luís Carlos Monteiro Lourenço e outros.

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL. REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO.  FINANCIAMENTO DE  VEÍCULO. 
COBRANÇA  DE  TARIFA  BANCÁRIA. PRELIMINAR. 
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  INOCORRÊNCIA. 
MÉRITO.  TARIFA DE CADASTRO. PREVISÃO 
CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. 
PRECEDENTES DO STJ. SEGURO.  AUSÊNCIA DE 
CONTRATAÇÃO. DEMAIS  ENCARGOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOBSERVÂNCIA 
AOS LIMITES DA LIDE. SEGUIMENTO NEGADO. 

 -  O STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, 
com julgamento pela sistemática dos Recursos 
Repetitivos, entendeu legal a cobrança de Tarifa 
de Cadastro e do pagamento do IOF por meio de 
contrato de financiamento acessório.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  Guarapari 
Presentes Ltda hostilizando sentença (fls. 93/97) proferida pelo Juízo de 
Direito da  16ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação 
Revisional  de  Contrato  c/c  Repetição  de  Indébito  ajuizada  contra  BB 
Leasing Arrendamento Mercantil S/A pelo ora apelante.
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Ao  sentenciar  o  feito,  a  magistrado  singular  julgou 
improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, condenando a 
a  promovente  ao  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios,  estes  fixados  em 10% (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da 
causa, todavia, suspendeu sua exigibilidade em face do art. 12 da Lei nº 
1.060/50. 

Irresignada, a demandante manejou o presente recurso 
apelatório (fls. 98/104) pugnando pela reforma da sentença aduzindo para 
tanto a existência de contratação indevida de seguro, conforme consta na 
Proposta de Leasing às fls. 24V, item 12, que constitui parte integrante do 
contrato de firmado entre as partes. 

Sustenta  que  tal  contratação  consistiu  em  venda 
casada, prática vedada pelo Código de defesa do Consumidor, sendo crime 
previsto na Lei 8.137/90.  

Afirma ainda a excessividade dos juros remuneratórios 
e dos juros moratórios, bem como a cobrança indevida de comissão de 
permanência  cumulada  com  correção  monetária  e  demais  encargos 
moratórios. 

Sustenta,  por  fim,  a  ocorrência  de  capitalização  de 
juros e a cobrança de taxas e tarifas pelo serviço prestado. Pugna pelo 
provimento do apelo a fim de ser determinado: a exclusão do valor do 
seguro (R$. 4.567,68), com a repetição do indébito, e da capitalização de 
juros, com aplicação de juros simples de 12% ao ano; a repetição do 
indébito correspondente aos juros extorsivos e a declaração de quitação 
do contrato.

Intimada,  a  parte  apelada  não  apresentou 
contrarrazões recursais, conforme atesta a certidão de fls. 106. 

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 129/133) 
opinando no sentido de ser anulada de ofício a sentença, com o retorno 
dos autos ao juízo a fim de serem apreciados todos os pedidos exordiais, 
ante a ocorrência de julgamento citra petita.

É o relatório.
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DECIDO

PRELIMINAR: JULGAMENTO CITRA PETITA

Em  sua  manifestação,  sustenta  a  Procuradoria  de 
Justiça a existência de julgamento citra petita, já que, segundo ela, não 
houve  pronunciamento  judicial  referente  aos  juros  e  outros  encargos 
cobrados, bem como acerca da anulação das cláusulas de fls. 18 (item 3.1 
e 3.2) e fls. 24V (item 12).

Em que pese as argumentações do órgão ministerial, 
entendo que tal arguição não merce guarida haja vista que a decisão de 
primeiro apreciou todas as questões que lhe foram trazidas na inicial, as 
quais giravam em torno da ilegalidade da operação casada do seguro e da 
cobrança indevida da taxa de cadastro com suas respectivas repetições, 
de modo que não há que se falar em julgamento citra petita. 

Ressalte-se que a recorrente apenas insurgiu-se contra 
os  juros  cobrados  e,  consequentemente,  quanto  o  item 3.1  e  3.2  do 
contrato (fls. 18), na impugnação à contestação (fls. 82/90), momento 
inapropriado à modificação dos limites da demanda sem o assentimento 
do réu, motivo pela qual não padece de qualquer vício a sentença.

Por fim, quanto ao item 12 do contrato, o mesmo foi 
objeto  de  análise  haja  vista  que  trata  do  seguro  questionado  pela 
recorrente.

Com  tais  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE 
JULGAMENTO CITRA PETITA.

MÉRITO

A questão controvertida diz respeito à possibilidade de 
cobrança de taxas e encargos pela instituição financeira em contratos de 
financiamento.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque



Processo nº. 0068569-56.2012.815.2001

No  presente  caso,  pretende-se  a  restituição  dos 
seguintes encargos: tarifa de cadastro e taxa de seguro.

Inicialmente,  registre-se  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."

 
Consoante prestante ensinamento de Uderico Pires dos 

Santos:
"Atividade  bancária  é  a  desempenhada  pelos  
bancos,  cujo  funcionamento  é  autorizado  pelo  
Banco Central do Brasil  e por ele fiscalizado. Os  
estabelecimentos  dessa  natureza atuam no pólo 
fornecedor,  por  serem  prestadores  de  serviço;  
consumidores  são  os  que  descontam  títulos  de  
créditos,  fazem  investimentos,  depósitos,  
cobranças,  etc" (aut.  cit.,  "Teoria  e  Prática  do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor", Ed. 
Paumape, 1992, pag. 36).

O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a 
respeito, foi consagrado na Súmula n. 297:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às  
instituições financeiras."

Logo,  percebe-se perfeitamente aplicável  ao caso em 
deslinde o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A revisão contratual, 
em casos como o dos autos, em que se evidencia a relação de consumo, 
por ser o apelado destinatário final dos produtos e serviços, é possível, 
independentemente da ocorrência de fato imprevisível e inevitável. 

Na  realidade,  é  suficiente  que  seja  demonstrada, 
objetivamente, a quebra da base do negócio, vale dizer, o desequilíbrio 
nas obrigações assumidas entre fornecedor e consumidor, para justificar o 
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pleito, com fulcro na teoria dos fatos supervenientes, consagrada pelo art. 
6º, V, do CDC.

 Vale lembrar 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.”

TARIFA DE CADASTRO

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar, em 
sede de recurso repetitivo, a legalidade das Taxas de Abertura de Crédito 
e Taxa de Emissão de Carnê, também tratou da questão atinente à Tarifa 
de Cadastro e à estipulação de pagamento de IOF, entendendo que tais 
encargos são legítimos, desde que pactuados. Vejamos o posicionamento 
daquela corte superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA 
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 
MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. 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 
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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 
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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. 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.
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- 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.

−Recurso especial parcialmente provido. (grifos 
nossos) (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Portanto, seguindo o que foi decidido pelo Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da Tarifa de Cadastro, deve ser 
entendida como sendo legal, na medida em que há previsão expressa nas 
Resoluções do Banco Central, bem como em seus atos normativos 
padronizadores.

TAXA DE SEGURO

Já em relação às demais tarifas contratuais, o Banco 
Central do Brasil editou diversas Resoluções buscando regulamentar a 
cobrança de tais encargos. Ao tempo da celebração do contrato em tela, 
em 04/09/2008, estava em vigor a Resolução BACEN nº 3.518/2007 que 
previa, taxativamente, os encargos que poderiam ser cobrados pelas 
instituições financeiras em casos de operações de crédito ou 
arrendamento mercantil.

Em regra não há ilegalidade na cobrança de despesas 
decorrentes de prestações de serviços de terceiros, quando devidamente 
explicitado no contrato.

Assim, a cobrança de seguros quando expressamente 
prevista no contrato,  gozando da transparência exigida pelo Código de 
Defesa do Consumidor, deve ser considerada legal.

Todavia,  in  casu,  não  restou  demonstrada  a  efetiva 
cobrança da tarifa de seguro, havendo apenas uma previsão genérica no 
item  15  do  instrumento  contratual  (fls.  19)  e  na  proposta  de 
financiamento de fls. 24, entretanto ausente qualquer cobrança a tal título 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque



Processo nº. 0068569-56.2012.815.2001

tanto  no  contrato  firmado  como  na  TRA  –  Termo  de  Recebimento  e 
Aceitação (fls. 25). Logo, não há o que ser reembolsado ao  apelante no 
tocante a tal despesa.

Por  fim,  em  relação  aos  demais  encargos  e  tarifas, 
conforme já salientando, estão fora do objeto da lide, motivo pelo qual 
deixo de me manifestar sobre eles.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA e, no 
mérito, NEGO SEGUIMENTO ao recurso apelatório,  com fulcro no artigo 
557,  caput,  do CPC, por estar em confronto com a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator
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