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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE 
CONTRATO. CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL.  EXCLUSÃO  DA  TAC  E  DA  TEC. 
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  PEDIDO JULGADO 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE. LEGALIDADE 
NA COBRANÇA DAS  TARIFAS.  MUDANÇA DE 
ENTENDIMENTO  DO STJ.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO APELATÓRIO.

− Considerando que o contrato foi celebrado em 
03/10/2006  (fls.120/123),  que  nele  foi 
expressamente prevista a cobrança da TAC e TEC e 
que o STJ entendeu que “nos contratos bancários 
celebrados até 30 de abril de 2008 (fim da vigência 
da  Resolução  CMN  2.303/96),  era  válida  a 
pactuação dessas tarifas,  inclusive as que tiverem 
outras denominações para o mesmo fato gerador”, 
entendo  que,  além  de  estar  dentro  do  período 
estipulado, não foi reconhecida a abusividade. 

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Dibens Leasing S/A 

Arrendamento Mercantil, irresignado com a sentença proferida pela Juíza  da 

17ª  Vara  Cível  da  Capital que julgou parcialmente  procedente o pedido 

formulado na Ação de Revisão de  Contrato  proposta por Samuel Coelho de 

Lemos.

Nas razões da Apelação, reiterou a legalidade da TAC e TEC, 
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assim como,  a  impossibilidade da  devolução de valores  e  da repetição  do 

indébito.

Contrarrazões não apresentadas.

A Procuradoria Geral de Justiça  opinou  pelo  provimento  do 

Recurso Apelatório (fls.220/225). 

É o relatório. 

DECIDO

Versam os autos sobre Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, tema 
já bastante debatido em nosso Tribunal.

Possibilidade de revisão dos contratos –  princípio do 
pacta sunt servanda.

Mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, 

mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais 

supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt 

servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto, o 

artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de 

cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada 

ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Não se trata de negar vigência ao princípio da força obrigatória 

dos contratos (pacta sunt servanda), segundo o qual este faz lei entre as 

partes, porque então negada a própria essência do contrato como fonte de 

obrigações, mas tão-somente de afastar sua incidência em relação as 

cláusulas abusivas, assim entendidas aquelas que deem origem a uma 

situação de desequilíbrio entre as partes. Aliás, estipulações dessa espécie, o 

mais das vezes, nada mais são do que a própria expressão do desequilíbrio 

econômico entre os contratantes.

O pacta sunt servanda, portanto, apesar de amenizado, 
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permanece em vigor, impedindo os contratantes de  se arrependerem e, 

unilateralmente, revogarem a avença, bem como obsta ao juiz alterar os 

termos do contrato, a fim de torná-lo mais humano, salvo quando patente a 

abusividade decorrente da má-fé ou do desequilíbrio entre as partes.

Fundado  o  pedido  na  transgressão  de  preceitos  legais  e 

constitucionais, possível, em tese, o reexame do contrato.

DA COBRANÇA DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E 
TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ - TAC E 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 3.518,  que permitiu 

apenas a cobrança destas especificadas em ato normativo do Banco Central. 

Assim,  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.

Desta  forma,  nos  autos  consta  o  contrato  celebrado  em 
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03/10/2006 (fls.120/123), e tem como valor representado pela TAC a quantia de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais). Da TEC tem-se o montante de R$4,99 (quatro 

reais e noventa e nove centavos) por folha de carnê, tendo como valor final a 

multiplicação  deste  pelas  48  parcelas  do  contrato,  totalizando  R$ 

239,52(duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Logo, verifica-se que a soma das tarifas acima denominadas 

resulta no valor de R$639,52 (seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e 

dois centavos), não ultrapassa, portanto, 5% do montante principal financiado 

de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), demonstrando, de forma objetiva 

e cabal, a inexistência da vantagem exagerada obtida por parte da instituição 

financeira,  motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para considerar 

legal e não abusiva as tarifas acima denominadas.

Por fim, prosperando a pretensão recursal, impõe-se a reforma 

da sentença, inclusive em relação ao ônus da sucumbência, na medida em que 

tendo o Autor decaído na totalidade de sua pretensão, deve responder pela 

integralidade das custas do processo e honorários advocatícios do procurador 

da parte adversa, porquanto, observando-se os termos do art.  12 da Lei nº 

1.060/50.

Destarte,  pelos motivos acima delineados,  com fulcro no art. 

557, §1º, do CPC, PROVEJO O APELO, para considerar legal e não abusiva a 

cobrança da TAC e da TEC, invertendo o ônus da sucumbência.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  __ de agosto de 2014.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                     Relator
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