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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR.  TAC  E  TEC.  PACTO
CELEBRADO  EM  DATA  ANTERIOR  A  ABRIL  DE
2008.  PERÍODO  EM  QUE  EXISTIA  RESPALDO
LEGAL  PARA  A  COBRANÇA  DAS  TARIFAS.
LICITUDE  DA  COBRANÇA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

Restando demonstrado que, na hipótese dos autos, o
contrato foi celebrado em período no qual era válida a
cobrança da TAC – Tarifa de Abertura de Crédito e TEC
–  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê,  estas  devem  ser
consideradas  legais,  mormente  se  não  constou  na
exordial alegação de excesso nos valores cobrados. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Everaldo  Luis  dos
Santos, buscando a reforma da  sentença do Juízo de Direito da 2º Vara da
Comarca de Guarabira,  que, nos autos da Ação de Declaratória de Cobrança
Indevida  c/c  Repetição de Indébito,  ajuizada pelo  ora  apelante  em face do
Banco Bradesco Financiamentos S/A, julgou improcedente o pleito exordial, por
meio  do  qual  o  autor  pretendia  ver  declaradas  indevidas  e  ressarcidas  as
cobranças alusivas a TAC – Tarifa de Abertura de Crédito e TEC – Tarifa de
Emissão de Carnê, bem como dos juros incidentes sobre tais tarifas, previstas
no contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, para compra
de veículo automotor.  



Nas  razões  do  presente  apelo  (fls.  109/124),  o  autor/apelante
aduz que “as cobranças de R$600,00 a título de TAC, e R$187,20 a título de
TEC são absurdamente excessivas” e foram impostas sem qualquer destaque,
razão pela qual devem ser afastadas do pacto, assim como, em consequência,
devem ser excluídos os juros proporcionais incidentes sobre tais tarifas, o que
impõe a procedência do pleito exordial.

Contra-arrazoando  (fls.  140/150),  o  apelado  pugnou  pela
manutenção da sentença.

Às fls. 160/161, a douta Procuradoria de Justiça absteve-se de
opinar,  por  considerar  ausentes  as  situações  ensejadoras  de  manifestação
ministerial obrigatória.

É o relatório.
Decido.

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em vigor  do  novo  CPC (  Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo ao exame do apelo.

O  autor/apelante  ajuizou  a  presente  ação  pretendendo  ver
declaradas indevidas e ressarcidas as cobranças alusivas a TAC – Tarifa de
Abertura de Crédito e TEC – Tarifa de Emissão de Carnê, bem como os juros
incidentes sobre tais tarifas, previstas no contrato de arrendamento mercantil
celebrado entre as partes, para compra de veículo automotor. 

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou improcedente
o pleito exordial, por considerar que o pacto foi celebrado em período no qual
era possível a imposição das aludidas tarifas (TAC e TEC), pelo que inexiste
ilegalidade na respectiva cobrança.

Deve ser mantido o veredicto de primeiro grau.  

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  Resp.  nº
1251331/RS,  submetido  à  sistemática  dos  recursos  repetitivos,  decidiu  que



“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” (Grifei). 

Ficou consignado, ainda, naquele decisum, que “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”.
(grifei).

Extrai-se, pois, em resumo, da orientação emanada do STJ no
julgamento do aludido recurso representativo da controvérsia, que a cobrança
das TAC e TEC era possível (por existência de respaldo legal) nos contratos
firmados até 30.04.2008, de forma que, nos pactos celebrados até esse lapso,
não cabe a exclusão das referidas cláusulas com base no fundamento genérico
de que elas são ilegais.

O  contrato  objeto  desta  ação  revisional  foi  celebrado  em
19/03/2008 (fl.  24),  portanto,  em  período  no  qual,  à  luz  do  supracitado
entendimento firmado pelo STJ, a cobrança era considerada legal, razão pela
qual  agiu bem o sentenciante, ao considerar lícita a cobrança das referidas
tarifas, na hipótese em tela.

Nas razões do presente apelo, o autor/apelante ainda trouxe a
tese de que “as cobranças de R$600,00 a título de TAC, e R$187,20 a título de
TEC são  absurdamente  excessivas”,  o  que  permitiria,  no  caso  concreto,  a
revisão do contrato.

É  bem  verdade  que,  no  supracitado  paradigma  (Resp.
1251331/RS), submetido, repito, à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ,
apesar  de  declarar  a  legalidade  da  cobrança  de  TAC e TEC em contratos
celebrados até 30/04/2008, ressalvou a possibilidade de exame da abusividade
do valor cobrado em cada caso concreto.

Ocorre  que,  na  inicial  da  presente  ação,  a  autora/apelante
embasou seu pedido de declaração de ilegalidade da cobrança unicamente na
tese de que não foram especificadas as destinações/utilizações das referidas
despesas,  o  que,  na  sua  ótica,  colocaria  o  consumidor  em  desvantagem
excessiva,  tornando  nulas  as  cláusulas,  fundamento/causa  de  pedir  que,
contudo, não se sustenta diante do que já foi exposto acima, tendo em vista
que no julgado repetitivo supramencionado, o STJ já declarou como lícita essa
espécie de cobrança em contratos firmados até 30/04/2008.



O  argumento/causa  de  pedir  consubstanciado  no  suposto
excesso/abusividade não constou na peça exordial,  tanto que,  na sentença
vergastada, o magistrado a quo asseverou que “ademais, a parte autora  não
alegou nem comprovou  a abusividade do valor das tarifas supracitadas” (fl.
106), afirmação não impugnada especificamente no presente recurso.

Destarte, observa-se que a alegação de excesso/abusividade do
valor das tarifas caracteriza-se como clara inovação recursal  ou,  em outras
palavras, alteração da causa de pedir após a prolação da sentença, prática
vedada no ordenamento jurídico pátrio. 

Em sendo assim, não merece guarida a súplica recursal, devendo
ser integralmente mantida a sentença. 

Ressalte-se  que,  estando  o  recurso  em  confronto  com
jurisprudência  dominante  de  Tribunal  de  Superior,  prescinde-se  da  sua
remessa ao órgão colegiado, sendo possível o julgamento monocrático previsto
no art. 557, caput, do CPC de 1973, diploma, repito, aplicável à espécie, por
estar em vigor à época da prolação da sentença e da interposição do recurso.

Face ao exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente apelo.

P.I.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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