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APELAÇÃO CÍVEL –  REVISÃO CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  – PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DOS  PEDIDOS –  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL  –  VEÍCULO  –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO CDC
– TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO  – AUSÊNCIA
DE PREVISÃO – PARTICULARIDADE DO  LEASING
– RESOLUÇÃO Nº 2.309/96 DO BANCO CENTRAL –
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTIPULADAS – ART.
7º  DA  NORMA  –  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
FIXADOS  DE  FORMA  EQUÂNIME  -  VERBA
INALTERADA -   SENTENÇA EM CONFRONTO COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL
E  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR  –  APLICAÇÃO  DO
ARTIGO 557, CAPUT DO CPC/1973  -  NEGATIVA DE
SEGUIMENTO À APELAÇÃO.

-  Em  relação  a  condenação  de  ilegalidade  e  da
devolução da taxa de emissão de lâmina, ou mesmo
com a designação de tarifa de emissão de carnê (TEC),
de acordo com o julgamento do REsp 1.255.573, cujo
processo  foi  adotado  como  paradigma  de  recursos
repetitivos envolvendo esse tipo de questão, foi regular.
É que “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  é
válida  a  sua  pactuação  em  contratos  posteriores  a
30.4.2008”. 

-  À luz  do  §4º,  art.  20,  CPC/73,  nas  causas  de
pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em
que não houver condenação ou for vencida a Fazenda
Pública,  e  nas  execuções,  embargadas  ou  não,  os
honorários  serão  fixados  consoante  apreciação
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eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b
e c do parágrafo anterior. 

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível  (fls.  120/128)  interposto  por  Banco
Itauleasing S/A, buscando reformar a sentença (fls. 77/83) proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Revisão
Contratual ajuizada por Flavia Regina da Silva Uchoa Cavalcanti em face do
apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais para excluir a
taxa correspondente  a TAC do contrato  ora revisado,  bem como extirpar  a
quantia de R$ 598,00(quinhentos e noventa e oito reais), a ser devolvida em
dobro pelos índices oficiais aplicados pela Justiça a partir da ocorrência do fato
danoso no percentual de 1% ao mês, a partir da citação.  Condenou às partes
ao  respectivo  custeio  referente  aos  honorários  advocatícios  fixados  em R$
1.000,00(hum  mil  reais),  bem  como  às  custas  processuais,  em  virtude  da
sucumbência recíproca, respeitada a concessão da gratuidade processual.

Nas  razões  da  Apelação,  a  instituição  financeira,  pugna pela
reforma da sentença, insurgindo-se em relação aos honorários advocatícios a
fim de sejam compensados após a  apuração do  valor  devido  em sede  de
liquidação de sentença. Alega, outrossim, a legalidade das tarifas impostas no
contrato, a ausência de abusividade na cobrança dos referidos encargos. Por
fim, requer o provimento do recurso com a improcedência do pedido exordial
(fls. 120/128).

sem contrarrazões (certidão - fls. 104).

Parecer do Ministério  Público opinando pelo  processamento do
recurso sem manifestação de mérito (fls. 109/110).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, destaco que a sentença objurgada foi publicada em
15/05/2015, portanto ainda sob a égide das disposições do CPC/73, as quais
serão observadas na apreciação dos recursos, ainda que esta decisão seja
prolatada já sob a vigência do CPC/15.

No caso dos autos, a sentença julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para excluir a taxa correspondente à TAC do contrato  revisado,
bem como extirpar a quantia de R$ 598,00(quinhentos e noventa e oito reais),
a ser devolvida em dobro.  Condenou às partes ao respectivo custeio referente
aos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00(hum mil reais), bem como
às custas processuais nas regras da sucumbência recíproca.
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O recurso da instituição financeira  visa atestar  a legalidade da
estipulação  das  taxas  e  também  a  modificação  do  valor  dos  honorários
advocatícios fixados sob a égide do § 4.º do art. 20 do CPC/73.

A princípio, saliento que apenas se existente abusividade no caso
concreto, é devida a revisão contratual. Nesse sentido, determinou o REsp nº
1.061.530/RS1,  com  os  efeitos  do  §  7º  do  artigo  543-C  do  CPC: […]  “É
admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros  remuneratórios  em  situações
excepcionais,  desde que  caracterizada  a  relação de  consumo e  que  a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
-  art.  51,  §1º,  do  CDC)  fique  cabalmente  demonstrada,  ante  as
peculiaridades do julgamento em concreto.”

Da análise do pacto firmado entre as partes, verifico tratar-se de
contrato de arrendamento mercantil disciplinado pela Lei nº 6.099/74, cujo art.
1º, parágrafo único, estatui:

Art.  1º  O  tratamento  tributário  das  operações  de
arrendamento mercantil reger-se-á pelas disposições  desta
Lei.
Parágrafo  único  -  Considera-se  arrendamento  mercantil,
para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre
pessoa  jurídica,  na  qualidade  de  arrendadora,  e  pessoa
física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha
por  objeto  o  arrendamento  de  bens  adquiridos  pela
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para
uso próprio desta".

O art. 5º por sua vez preceitua as disposições que devem constar
nesse contrato, consoante se extrai:

Art. 5º - Os contratos de arrendamento mercantil conterão as
seguintes disposições:
a) prazo do contrato;
b)  valor  de  cada  contraprestação  por  períodos
determinados, não superiores a um semestre;
c)  opção  de  compra  ou  renovação  de  contrato,  como
faculdade do arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação,
quando for estipulada esta cláusula.

No contrato de arrendamento mercantil  não há transferência da
propriedade do bem, apenas a posse e o usufruto. A opção de haver o bem, só
desponta após o término do prazo de sua vigência, mediante o pagamento do
valor residual garantido. 

1DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  INCIDENTE  DE  PROCESSO  REPETITIVO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO  DA  MORA.  JUROS  MORATÓRIOS.  INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
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In  casu,  não  há  como  acolher  a  pretensão  do  apelante  de
legalidade  das  tarifas  impostas  no  contrato,  a  ausência  de  abusividade  na
cobrança dos referidos encargos.

Em relação a condenação de ilegalidade e da devolução da taxa
de emissão de lâmina, ou mesmo com a designação de tarifa de emissão de
carnê (TEC), de acordo com o julgamento do REsp 1.255.573, cujo processo
foi adotado como paradigma de recursos repetitivos envolvendo esse tipo de
questão, foi regular. É que “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 é
válida a sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008”. 

No  presente  caso,  o  contrato  de  arrendamento  mercantil  foi
celebrado em janeiro de 2011, portanto, no momento em que tal cobrança não
era permitida.

No  mesmo  sentido  o  REsp  1251331/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  28/08/2013,  DJe
24/10/2013,  por  meio  do procedimento dos recursos repetitivos,  pacificou o
entendimento TEC.

Ainda, 

[…] 1. A cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida  para  os  contratos  celebrados  até  30/4/2008,  desde  que  não
comprovada  a  abusividade  em  cada  caso  concreto.  (REsps  n.
1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, DJe 24/10/2013). […] 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1575547/DF,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  27/09/2016,  DJe
07/10/2016)

Por isso, não tenho como válida a argumentação do réu/apelante
de  ser  legal a cobrança da sobredita tarifa,  devendo o recurso ser,  nesse
sentido,  acolhida.  Por  conseguinte,  não há que se falar  em inexistência de
repetição de indébito.

Ademais,  a  sentença  também  não  merece  reforma  quanto  a
fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00(hum mil reais).

Isso  porque,  à  luz  do  §4º,  art.  20,  CPC/73,  nas  causas  de
pequeno  valor, nas  de  valor  inestimável,  naquelas  em  que  não  houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas
ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz,
atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. 

Contudo,  nada  impede  que,  para  fixar  os  honorários  por
apreciação equitativa, o juiz se valha dos percentuais elencados no  caput do

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 4



Apelação Cível nº. 0005141-66.2013.815.2001

art. 20, CPC, (10% a 20%), caso entenda que esse produto resultará em um
montante razoável. Nesse diapasão, proclama o STJ:

PROCESSUAL CIVIL (...).  FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  DE  FORMA EQUITATIVA.  ART.  20,  §4º,
DO CPC.
(...)  Desnecessária qualquer consideração sobre a fixação
de honorários devidos pelo Município em 10% do valor da
condenação,  porquanto  (...)  esta Corte  solidificou que,  no
juízo de equidade, o magistrado, além da possibilidade de
adotar valor fixo, pode estabelecer percentual sobre o valor
da  causa  ou  o  valor  da  condenação e  em  face  das
circunstâncias previstas no art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e
"c", do CPC. Precedentes.2 (grifei).

Logo,  é  possível  vislumbrar que  inexiste  excesso  na  quantia
equivalente a  R$  1.000,00(hum  mil  reais),  mostrando-se,  pois,  razoável  o
arbitramento estabelecido pelo juiz a quo.

Face ao exposto, com supedâneo no art. 557 do CPC/73(vigente
à época da publicação da sentença), DESPROVEJO  o Recurso Apelatório.

P. I. 

João Pessoa, 23 de maio de 2018.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

G/01 

2 STJ – 2ª Turma - REsp 1195421/RJ – Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - J: 
16/11/2010.
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