
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. JUROS LEGAIS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA 
VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. 
         Civil. Cartão de crédito. Revisão de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Juros legais. 
Inaplicabilidade. Ausência de regulamentação. Conseqüência. 
         As cláusulas contratuais não podem ser alteradas judicialmente, para beneficiar a parte 
que não cumpre a obrigação a seu cargo. 
         Se a norma constitucional que estabelece a limitação dos juros não é auto-aplicável e se 
o valor do financiamento é buscado no mercado bancário, sobre ele incidem os juros do 
referido mercado, que são repassados ao usuário do cartão de crédito por sua 
administradora. Recurso a que se nega provimento. 
         Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº 16/2003, em que é 
Embargante Marcos da Silva Sá e Embargada CREDICARD S/A Administradora de Cartões de 
Crédito. 
         Acordam os Desembargadores da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 
         Versam os autos ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por 
dano contratual, pelo procedimento sumário, proposta por usuário de cartão de crédito em 
face da administradora, objetivando: a) a nulidade da cláusula X do contrato (cláusula-
mandato); b) a revisão da relação obrigacional creditícia e critérios de cobrança, com o 
expurgo da capitalização dos juros e sua fixação no patamar máximo equivalente a 1% ao mês; 
c) a devolução em dobro do valor pago ilegalmente; e d) a condenação da ré nas verbas 
sucumbencias. 
         A sentença julgou procedentes os pedidos, considerando abusiva a cobrança dos juros e, 
reconhecendo ter havido capitalização dos mesmos, fixou o valor da dívida do autor em R$ 
306,07 (trezentos e seis reais e sete centavos), com juros de mora de 1 % ao mês, condenando 
a ré a devolver ao autor os valores pagos indevidamente, na forma do art. 42 do Código de 
Defesa do Consumidor. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários 
periciais e advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa. 
         Inconformada, a ré, vencida, apelou, argüindo preliminarmente cerceamento em seu 
direito de defesa, por não ter tido a oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial. No 
mérito, postulando a reforma da sentença, com a improcedência do pedido do autor e 
conseqüente inversão dos ônus sucumbenciais, sustentou, em síntese, a legalidade da 
cláusula-mandato e da taxa de juros cobrada, eis que em perfeita conformidade com a lei e 
com os princípios jurídicos da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, que 
informam e estruturam toda a teoria contratual. 
         Contra-razões de f. 172/180 em prestígio ao julgado. 
         Em grau de recurso, os Desembargadores integrantes desta Câmara, afastando a 
preliminar de cerceamento de defesa, deram, por maioria de votos, parcial provimento ao 
recurso, para, reformando a sentença, declarar a validade da cláusula X do contrato, 
mantendo, no entanto, a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, vencido o 
Desembargador Relator, que negava provimento ao recurso. 
         Postulando a prevalência do voto vencido, que confirmava a sentença tal como proferida, 
patrocinado pela Defensoria Pública, interpôs o autor-apelado os presentes embargos. 
VOTO 
         Não merece provimento o recurso, vez que o acórdão embargado deu ao conflito de 
interesses adequada composição. 
         Com efeito, a empresa de cartão de crédito, associada a um banco, emite, em favor do 
usuário, cartão, que lhe permite adquirir bens ou desfrutar de serviços em diversos 
estabelecimentos a ela filiados, pagando este último, em contrapartida, as importâncias 
devidas até a data do vencimento da fatura. 



         Controvertida tem se mostrado a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao 
regime jurídico dos cartões de créditos. 
         Ao discorrer sobre o tema em seu artigo “Revisão contratual em função das cláusulas 
abusivas e integração do contrato” (in Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, volume 49), o eminente Desembargador LUIZ ROLDÃO DE FREITAS GOMES, 
destaca que não obstante envolva o cartão de crédito obrigações de natureza bancária, 
financeira e de crédito, as quais se subsumem ao conceito de “serviço” previsto no art. 3º, § 2º 
do diploma legal em comento, não pode ser qualificado como exclusivo contrato de consumo, 
submetido apenas à disciplina da respectiva legislação, ainda que as vantagens que propicie 
dirijam-se, em primeiro plano, ao consumidor. 
         A especial natureza desse contrato, complexo, misto, de adesão, atípico, não se cinge à 
abertura de crédito nem à prestação de serviços, mas envolve ainda cessão de crédito (grifo 
nosso), figura própria do direito obrigacional (art. 1.065, do Código Civil de 1916), levada a 
efeito com a transferência onerosa dos créditos dos estabelecimentos filiados ou fornecedores 
do serviço para a administradora do cartão para atender aos interesses de seus associados. 
         Diante, portanto, dessa complexidade que envolve a natureza do contrato de cartão de 
crédito e não se submetendo ao exclusivo regramento do Código de Defesa do Consumidor, é 
de se reconhecer, no caso concreto, que não se revela abusiva a cláusula que estabelece a 
outorga de poderes à administradora para, em nome do titular do cartão, obter financiamento 
junto à instituição bancária, quando não efetuado o pagamento do valor integral da fatura, 
como corretamente pronunciou-se o acórdão embargado. 
         Esta cláusula, denominada “cláusula de mandato”, estabelece que havendo parcelamento 
da dívida, o financiamento da importância não paga é obtido junto à instituição financeira 
autorizada, agindo a administradora em nome do usuário, amparada em mandato à ela 
outorgado por ocasião da assinatura do contrato de cartão de crédito, gerando-lhe custos 
operacionais, pelos quais é de direito ressarcir-se. 
         De se observar que o financiamento do saldo devedor é opção (grifo nosso) do titular do 
cartão de crédito, afirmação esta corroborada pelo laudo pericial (f. 115, item III, nº 1). Poderia 
o embargante, conforme esclareceu a embargada (f. 157), ter se socorrido de outras 
alternativas para quitar sua fatura mensal, não sendo, pois, obrigado a aceitar o percentual de 
encargos contratuais previamente informados pela administradora do cartão. Preferindo, no 
entanto, utilizar-se da comodidade que tal cláusula lhe proporciona, não pode agora dela 
libertar-se, imputando-lhe a pecha de abusiva. 
         A existência da referida cláusula se justifica na medida em que a administradora do cartão 
está impossibilitada de financiar saldo devedor das faturas dos titulares de cartão, tendo em 
vista expressa proibição pelo Banco Central do Brasil (Circular BACEN 2.044/91). 
         Afastadas, assim, a abusividade da aludida cláusula e a conseqüente aplicação do art. 51, 
IV, do C.D.C., volta-se a atenção para a liberdade conferida às partes de comporem por elas 
mesmas os seus interesses. 
         E, neste contexto, surgem algumas classificações para os contratos, merecendo destaque, 
aqui, a referente ao contrato de adesão, de cuja natureza é o contrato de cartão de crédito. 
         SILVIO RODRIGUES costuma defini-lo como “aquele em que todas as cláusulas são 
previamente estipuladas por uma das partes, de modo que a outra, no geral mais fraca e na 
necessidade de contratar, não tem poderes para debater as condições, nem introduzir 
modificações, no esquema proposto. Este último contraente aceita tudo em bloco ou recusa 
tudo por inteiro” (in Direito Civil, vol. 3, 20ª edição, 1991, Editora Saraiva, p. 45), ficando, 
portanto, eliminada a fase inicial de debates e transigência – fase de puntuação –, diante da 
imposição do negócio como um todo por uma das partes à outra. 
         Poder-se-ia argumentar que, não podendo uma das partes interferir nas condições do 
contrato, haveria uma restrição ao princípio clássico da autonomia da vontade. 
         Todavia, esta circunstância não retira a sua legalidade ou o torna menos injusto que os 
contratos tradicionais. 



         Nesse sentido a lição de RIPERT: 
         “Parece-nos impossível, com efeito, quando se analisa o valor do consentimento no 
contrato, dizer que o contrato de adesão seria inferior a um contrato longamente discutido. 
Não se poderia igualmente dizer que uma longa discussão, seguida pela conclusão do contrato, 
indica que uma das partes teve que capitular, premida pela necessidade? Aquele que adere 
sem discutir está decidido, antes de tudo, a contratar. O viajante que compra uma passagem 
na bilheteria de uma estação não tem o direito de discutir as condições do transporte, ele as 
conhece e as aceita, e as aceita mesmo quando as não conhece. Muitas vezes ele poderia 
deixar de empreender a viagem e seguramente seu consentimento é mais livre do que o da 
dona-de-casa que, no açougue, compra a carne necessária à refeição familiar. De resto, o 
contrato de adesão tem, por sua repetição, um caráter de regularidade; as cláusulas são as 
mesmas em todos; não raro elas constam de documentos impressos, cujas fórmulas são de 
mais fácil compreensão do que as cláusulas de uma escritura pública. Enfim, em muitos 
contratos, as condições constituem objeto de uma aprovação administrativa anterior e os 
contratantes têm a certeza de que a administração não deixaria vingar cláusulas abusivas. A 
bem dizer, o contrato de adesão me parece infinitamente menos perigoso, em face da moral, 
do que o contrato livremente discutido entre as partes”. 
         Pois bem, nestas condições, tem-se que o embargante, ao celebrar o contrato, conhecia 
plenamente as cláusulas concernentes ao funcionamento do seu cartão de crédito, inclusive a 
referente à cláusula de mandato, tanto que a elas voluntariamente aderiu. Ademais, conforme 
esclareceu o experto a f. 115, item III, nº 2, em todas as faturas mensais a administradora – no 
caso, simples mandatária – informa quais são os encargos para cada período, dando ciência 
antecipada ao usuário de qual será o custo para financiar os gastos que realizar, inexistindo, 
portanto, qualquer surpresa. 
         A inarredável conclusão a que se chega é a de que o embargante beneficiou-se do 
contrato, fazendo uso do cartão de crédito, para comprar os bens e contratar serviços, 
segundo a sua exclusiva conveniência. Portanto, deixando de honrar os pagamentos a que se 
obrigou, não pode, agora, pretender a revisão das cláusulas contratuais e beneficiar-se da sua 
comprovada e reiterada inadimplência. 
         O embargante, segundo o laudo (f. 117, nº 7), nunca efetuou o pagamento integral de 
suas faturas, preferindo fazer uso da cláusula X do contrato, que, agora, pretende abusiva. 
         No que se refere aos juros, tem-se que ao contrato devem ser aplicados os juros 
bancários, e não os legais, uma vez que as administradoras de cartões de crédito, dada a 
diversidade de objetos sociais, amoldam-se à definição de instituição financeira (art. 17 da Lei 
nº 4.595/94), a elas não se aplicando a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). A cobrança dos 
juros de acordo com as taxas praticadas pelo mercado financeiro são legítimas de vez que 
emanam do Banco Central. 
         Além do mais, já se pacificou o entendimento que a fixação da taxa de juros em 12% ao 
ano, contida no art. 192, § 3º da Constituição da República é de eficácia limitada, tornando-se 
inviável pretender, desde logo, a sua observância, ausente o ato legislativo reclamado pela 
Carta Política (cfr. STF – 1a Turma, RE 163.069-8 RS). 
         No que se refere à alegada capitalização dos juros, válida a cláusula-mandato, tem-se que 
a mesma, se realmente praticada, não o foi pela embargada – repita-se – simples mandatária 
do embargante – mas pelo mutuante, que emprestou o capital para saldar as dívidas daquele, 
o qual, como manifesto, é quem cobra os juros. 
         Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se em todos os seus 
termos o acórdão embargado. 
         Rio de Janeiro, 10 de abril de 2003. 
         Des. MARLAN DE MORAES MARINHO - Presidente e Relator 
 


