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Cláusulas Abusivas 

CLÁUSULAS QUE OBRIGUEM O CONSUMIDOR A 
RESSARCIR OS CUSTOS DE COBRANÇA DE SUA 

OBRIGAÇÃO, SEM QUE IGUAL DIREITO LHE SEJA 
CONFERIDO CONTRA O FORNECEDOR  

(ART. 51, INC. XII, DO CDC) 



Cláusulas Abusivas 

Interpretando o dispositivo, Ezequiel Morais 

demonstra que o CDC não veda a estipulação que 

impõe ao consumidor o pagamento das despesas de 

cobrança em decorrência do inadimplemento, mas 

apenas determina que esse direito seja uma via de 

mão dupla, ou seja, somente será válida a cláusula se 

constar do mesmo modo contra o fornecedor 



Cláusulas Abusivas 

Cláusula que confira somente ao fornecedor o direito 

de se ressarcir dos gastos com a cobrança, em razão 

do inadimplemento do consumidor, é considerada 

abusiva. Assim, tal direito deve ser concedido também 

ao consumidor, de modo a manter o equilíbrio nas 

relações consumeristas. 



Cláusulas Abusivas 

A título de exemplo, pode ser citado o entendimento de 

Tribunais Estaduais no sentido de ser nula a cláusula 

contratual que impõe ao consumidor o pagamento de 

taxas que seriam da instituição financeira, caso da TEC 

ou tarifa de emissão de carnê (TJMG – Apelação Cível 

2698226-67.2008.8.13.0024, Belo Horizonte – Décima 

Sexta Câmara Cível – Rel. Des. Sebastião Pereira de 

Souza - DJEMG 25.03.2011).  
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Porém, repise-se que, infelizmente (Tartuce), o STJ 

acabou por concluir pela possibilidade da cobrança da 

citada taxa bancária, além da tarifa de abertura de 

crédito (Cf. REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, 

julgados em setembro de 2013). A questão se consolidou 

de tal forma que, em fevereiro de 2016, foram editadas 

duas súmulas admitindo parcialmente tais cobranças.  
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De início, prevê a Súmula 565 do 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”. E, ainda, a 

Súmula 566 do STJ: “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”. 
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Para Tartuce, trata-se de equívocos, que colocam o 

consumidor em clara desvantagem, uma vez que os bancos já 

atingem lucros milionários em nosso País, por conta de outras 

taxas de serviços bancários que são cobradas e pelos altos 

juros decorrentes dos fornecimentos de créditos. Assim, 

entendemos que a cobrança de tais valores, em qualquer 

período de tempo, representa evidente abusividade contra os 

vulneráveis contratuais, nos termos da vedação constante do 

art. 51, inciso XII, da Lei 8.078/1990. 
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De toda sorte, ainda sobre o inciso em análise, do ano de 

2013, cite-se aresto que deduziu pela abusividade da 

cláusula contratual que atribui exclusivamente ao 

consumidor em mora a obrigação de arcar com os 

honorários advocatícios referentes à cobrança extrajudicial 

da dívida, sem exigir do fornecedor a demonstração de que 

a contratação de advogado fora efetivamente necessária e 

de que os serviços prestados pelo profissional contratado 

sejam privativos da advocacia. 
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Conforme consta da publicação no Informativo n. 524 daquela 

Corte Superior, “é certo que o art. 395 do CC autoriza o 

ressarcimento do valor de honorários decorrentes da 

contratação de serviços advocatícios extrajudiciais. Todavia, 

não se pode perder de vista que, nos contratos de consumo, 

além da existência de cláusula expressa para a 

responsabilização do consumidor, deve haver reciprocidade, 

garantindo-se igual direito ao consumidor na hipótese de 

inadimplemento do fornecedor. 
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Jurisprudência STJ: 

 

É abusiva a cláusula que impõe a obrigação de pagar 

honorários advocatícios independentemente do 

ajuizamento de ação (STJ, REsp. 364140/MG, Rel Min. Ruy 

Rosado de Aguiar, DJ 12/08/2002). 
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Em outro caso, o STJ entendeu que somente nos casos em que 

realmente houver a necessidade (imprescindibilidade) de 

intervenção de um advogado para a solução extrajudicial é que 

poderão ser cobrados do consumidor os honorários 

extrajudiciais. Assim, somente em casos justificáveis (não 

bastando simplesmente a previsão contratual) é que poderá 

haver a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, 

devendo ser previstos no contrato e em percentual razoável.  
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O exercício regular do direito de ressarcimento aos honorários 

advocatícios, portanto, depende da demonstração de sua 

imprescindibilidade para solução extrajudicial de impasse 

entre as partes contratantes ou para adoção de medidas 

preparatórias ao processo judicial, bem como da prestação 

efetiva de serviços privativos de advogado e da razoabilidade 

do valor dos honorários convencionados. Recurso especial 

provido." (STJ, REsp 1274629/AP. Rel Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 20/06/20l3).  
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CUIDADO EM PROVAS! 

 

Em outro precedente, o STJ não fez nenhuma ressalva, 

admitindo a cobrança dos honorários extrajudiciais, 

desde que previsto contratualmente e assegurado ao 

consumidor o mesmo direito 
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Nas relações de consumo, havendo expressa previsão 

contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por 

abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais 

em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual 

direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de 

imposição legal, nos termos do art. 51, XII, do CDC, 

independentemente de previsão contratual:' (STJ, REsp 

1002445/DF, Rei. Ministro Marco Buzzi, Rei. p/ Acórdão 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/12/2015).  
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O que se percebe muitas vezes é a estipulação entre 10 a 20% 

a título de honorários advocatícios extrajudiciais. Ou seja, 

havendo o inadimplemento do consumidor, o valor 

correspondente a este percentual já é automaticamente 

incorporado ao valor do débito, onerando sobremaneira o 

consumidor. O interessante é que, na prática, é difícil verificar 

a condenação judicial em mais de 1O% em honorários, 

considerando todo o trabalho desenvolvido no processo que, 

normalmente, leva vários anos para ser finalizado.  

 



Cláusulas Abusivas 

Ademais, deve-se ressaltar que a liberdade contratual, 

integrada pela boa-fé objetiva, acrescenta ao contrato 

deveres anexos, entre os quais se destaca o ônus do 

credor de minorar seu prejuízo mediante soluções 

amigáveis antes da contratação de serviço especializado. 
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Assim, o exercício regular do direito de ressarcimento aos 

honorários advocatícios depende da demonstração de sua 

imprescindibilidade para a solução extrajudicial de impasse entre 

as partes contratantes ou para a adoção de medidas preparatórias 

ao processo judicial, bem como da prestação efetiva de serviços 

privativos de advogado” (STJ – Resp 1.274.629/AP – Rel. Min. 

Nancy Andrighi – j. 16.05.2013). Por bem, esse último acórdão 

segue a linha desejada, de tutela efetiva dos direitos dos 

consumidores, na contramão das sumulares por último 

comentadas. (Tartuce)  
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