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APELAÇÃO  CÍVEL  -  REGRAS  DE  DIREITO
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA  E
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI
5.869/73 

Os atos  jurídicos  processuais  (sentença  e  Apelação)
que tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a
égide do regramento anterior devem ser apreciados de
acordo com os  ditames elencados no CPC de 1973,
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da
Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando  as  disposições  de
direito  intertemporal  estabelecidas  em seu  art.  14  e
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da
nova lei processual,  art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal.  

AÇÃO  REVISIONAL  –  SENTENÇA  JULGADA
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  –  ENCARGOS  DA
INADIMPLÊNCIA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS  AO  ÍNDICE  ESTABELECIDO
PELO  BACEN  -  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR  -

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.
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CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS,  LIMITAÇÃO  DOS
JUROS  REMUNERATÓRIOS  A  12%  AO  ANO  E
TABELA PRICE  –  MATÉRIA NÃO  VENTILADA NA
EXORDIAL –  INOVAÇÃO RECURSAL –  RECURSO
NÃO  CONHECIDO  -  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU  –
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO  CONSTANTE  NO  DECISUM  -
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO
CONHECIMENTO  DO RECURSO - APLICAÇÃO DO
ARTIGO 557,  CAPUT, DO CPC DE 1973 – NEGADO
SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Não  merecem  conhecimento  as  súplicas  recursais
relativas à limitação da taxa de juros remuneratórios,
da  capitalização  de  juros  e  à  tabela  price,  por  não
terem sido tais matérias ventiladas na peça exordial, o
que caracteriza a inovação recursal (arguição nova em
sede  de  recurso),  prática  vedada  no  ordenamento
jurídico pátrio.

À  luz  da  jurisprudência  do  STJ,  “constitui  ônus  do
recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão
judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de
incursão  em  irregularidade  formal  decorrente  da
desobediência ao princípio da dialeticidade.”2 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelações Cíveis interpostas respectivamente  por
Rossandra  Barbosa  Lima (fls.  265/268)  e  Santander  Leasing  S/A  –
Arrendamento  Mercantil (fls.  271/295), buscando  reformar  a  sentença
(fls.258/263), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca
da Capital que,  nos  autos  da Ação  de  Revisão  Contratual  ajuizada  pela
promovente em face da instituição financeira, julgou parcialmente procedente o
pedido: 

- Procedente o pedido de revisão dos encargos moratórios,
devendo o  percentual  dos  juros  remuneratórios incidentes
em razão do inadimplemento ser adequado para a taxa de
mercado regulada pelo BACEN, não podendo ultrapassar o
percentual  contratado  para  o  período  de  normalidade  da
operação,  devolvendo-se  os  excessos  indevidamente
cobrados  e  pagos  pela  autora,  podendo  inclusive  ser
realizado mediante compensação, eis que a requerente vem
consignando valores que entende incontroversos;

-  Procedente  em parte  o  pedido de repetição do indébito

2  STJ - AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014.
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para determinar a devolução dos excessos verificados nesta
decisão,  após  apuração  em  liquidação  de  sentença,  de
forma simples, por se tratar de caso de engano justificável, a
excluir a má-fé do promovido; [...]

Nas  razões  do  recurso,  o  1º  apelante/promovente,  invocando
preceitos da legislação consumerista, assevera que deve haver a limitação de
juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, bem como o afastamento da
capitalização de juros e da Tabela Price, pugnando pela aplicação do método
linear  ponderado,  alegando,  por  fim,  que deve haver  a  revisão da cláusula
atinente aos juros moratórios.

Por  sua  vez,  o  2º  apelante/promovido  funda  suas  razões: a)
respeito ao pacta sunt servanda no que concerne às cláusulas do contrato; b)
autorização legal para a cobrança da capitalização de juros; c) legalidade  na
cobrança  das  tarifas  administrativas  e  taxas  de  juros  mensal  e  anual;  d)
ausência  de  ilegalidade  na  cobrança  da  comissão  de  permanência; e)
impossibilidade  da  condenação  em  restituição  do  indébito  em  virtude  da
legítima estipulação contratual. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Devidamente  intimados,  a  promovida  apresentou suas
contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (fls.312/335).

Parecer do Ministério Público opinando pela rejeição da preliminar
de  inépcia  da  inicial  suscitada  pelo  banco  apelante  e,  no  mérito,  pelo
desprovimento  da  primeira  apelação  e  pelo  provimento  parcial  do  recurso
apelatório interposto pelo banco, para modificar a sentença vergastada no que
diz respeito aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal (fls. 356/360).

É o relatório.
Decido.

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo em vista  que  os  atos  jurídicos  processuais  (sentença  e
Apelação  Cível)  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a  égide  do
regramento anterior, mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da Lei
nº  13.105/20153,  privilegiando  as  disposições  de  direito  intertemporal
estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como os axiomas constantes no art.
1º  da  nova  lei  processual,  art.  6º  da  LINDB  e  art.  5º,  inciso  XXXVI,  da
Constituição Federal.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PROMOVENTE 

3  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.
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A autora/apelante ajuizou a presente ação revisional insurgindo-se
contra a incidência de juros moratórios abusivos, além da cobrança das tarifas
TAC – Taxa de Abertura de Crédito e TEC – Taxa de Emissão de Carnê.

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou parcialmente
procedente o pleito exordial  para adequar o índice dos juros remuneratórios
atinentes aos encargos da mora à taxa de mercado regulada pelo BACEN, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da
operação, devolvendo-se os excessos indevidamente cobrados e pagos pela
autora, declarando como legítimas as cobranças da TAC e TEC.

Nas  razões  do  apelo, a autora/apelante  busca  a  revisão  do
contrato  bancário  realizado  com  o  banco/promovido,  consubstanciado  na
limitação de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, bem como o
afastamento  da  capitalização  de  juros  e  da  Tabela  Price,  pugnando  pela
aplicação do método linear ponderado, alegando, por fim, que deve haver a
revisão da cláusula atinente aos juros moratórios.

O recurso interposto não deve ser conhecido.

De logo, friso que, embora a sentença  a quo  tenha rejeitado os
pedidos exordiais que visavam à declaração de ilegalidade das tarifas TAC e
TEC, no presente  recurso, o apelante não apresentou qualquer impugnação
específica contra o referido ponto decisum, razão pela qual a questão (TAC e
TEC)  já  se  encontra  preclusa,  em  respeito  ao  princípio  tantum  devolutum
quantum apellatum.

Registro, de plano, também, que não merecem conhecimento as
súplicas recursais relativas à  limitação da  taxa de juros remuneratórios, da
capitalização de juros e à tabela  price,  por  não terem sido tais  matérias
ventiladas na peça exordial,  o que caracteriza a inovação recursal (arguição
nova em sede de recurso), prática vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, no tocante aos encargos da mora, a sentença objurgada
foi  ao  encontro  da  pretensão  autoral,  limitando  os  índices  dos  juros
remuneratórios incidentes sobre o inadimplemento à taxa de mercado regulada
pelo BACEN, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de  normalidade  da  operação,  devolvendo-se  os  excessos  indevidamente
cobrados e pagos pela autora, inexistindo interesse recursal da apelante nesse
sentido.

Em sendo assim, a inovação recursal trazida pela parte autora no
presente  apelo  –  no  sentido  de  tentar  discutir  a  possibilidade  ou  não  da
incidência  da  capitalização de juros,  da  taxa  de juros  e  da  Tabela  Price  –
constitui verdadeira alteração do pedido e da causa de pedir, após a prolação
da sentença, prática vedada no ordenamento jurídico pátrio, à luz do art. 264,
parágrafo único, do CPC de 1973, vigente à época da prolação da sentença e
da interposição do recurso:
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Art.  264.  Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor  modificar  o
pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu,
mantendo-se  as  mesmas  partes,  salvo  as  substituições
permitidas por lei. Parágrafo único. A alteração do pedido ou
da  causa  de  pedir  em  nenhuma  hipótese  será  permitida
após o saneamento do processo.

Destarte, como as insurgências apresentadas no presente recurso
(relativas à pretensa revisão contratual) constituem clara inovação recursal, por
representarem mudança do pedido/causa de pedir expostos na exordial, deve
ser  negado  conhecimento  ao  presente  recurso,  por  descumprimento  ao
disposto nos arts. 514, II, e 264, parágrafo único, do CPC de 1973.

Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo.

DA APELAÇÃO DO BANCO PROMOVIDO

De igual modo, o recurso interposto pelo banco promovido não
pode ser conhecido, em razão da afronta ao princípio da dialeticidade.

Inicialmente,  da  mesma  forma  que  o  recurso  aviado  pela
promovente, a apelação interposta pelo banco promovido traz em suas razões
fundamentos  atinentes  a  matérias  não  apreciadas  na  sentença  objurgada,
como  a  capitalização  de  juros e  as  tarifas  administrativas,  inexistindo
interesse recursal nesse sentido.

Na mesma baila, no que se refere à alegação da impossibilidade
da repetição do indébito, na forma dobrada, a sentença objurgada determinou
a devolução dos valores na forma simples, afastando o interesse recursal do
banco promovido nesse sentido.

Outrossim, registro, de plano, que deve ser negado conhecimento
à súplica atinente  aos encargos da anormalidade,  pois, no ponto, a parte
inobservou o princípio da dialeticidade, conforme explico a seguir:

Nas suas razões recursais, o apelante aduziu que a comissão de
permanência é utilizada com o propósito de possibilitar a correção do valor das
prestações não adimplidas no termo de vencimento, daí a impossibilidade de
cumulá-la com a correção monetária e com os juros remuneratórios.

Assevera, ainda, que a presente cláusula traz de forma clara os
percentuais  que deverão ser  aplicados  às  prestações vencidas,  inclusive  a
comissão de permanência,  em razão de seu inadimplemento,  não havendo
qualquer dúvida quanto às taxas que seriam aplicadas, como forma alegado
pelo apelado. 

Os argumentos da parte se direcionam, portanto, a demonstrar a
legitimidade da estipulação da cláusula da comissão de permanência, como se
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o juízo sentenciante tivesse considerado ilegal a sua previsão contratual.

Observo,  contudo,  que não foi  isso que aconteceu,  tendo sido
abordado  na  sentença  a  imposição  dos  encargos  para  o  período  de
inadimplência da avença, restando como único ponto analisado em desfavor do
promovido a limitação dos juros  remuneratórios, em adequação à taxa média
de mercado, apurada pelo BACEN.

Asseverou o julgador de primeiro grau que “o contrato entabulado
entre  as  partes  estabelece,  em  sua  cláusula  14,  que  no  caso  de
impontualidade no pagamento das obrigações pecuniárias, incidirão sobre as
quantias  devidas  juros  moratórios  de  1%,  multa  de  mora  em  2%  e  juros
remuneratórios à taxa divulgada pelo banco réu” (fl. 262).

Posteriormente, arrematou: “Denota-se discrepância no que tange
aos juros remuneratório, que devem ser adequados à taxa média de mercado,
apurada pelo Bacen, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação”(fl. 262).

Como se vê,  a  determinação sentencial  sob exame foi  apenas
para que se limite o índice dos juros remuneratórios, atinentes ao período de
inadimplência, à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, em nenhum
momento abordando aspectos de ilegalidade da comissão de permanência. 

Para  que  a  parte  apelante  cumprisse  com  o  princípio  da
dialeticidade,  teria  que  impugnar  especificamente  tal  fundamento,
demonstrando, por exemplo, que o índice dos juros remuneratórios, em casos
de  inadimplência,  não  deveriam ser  limitados,  destacando  o  pacto  firmado
entre as partes.

Como não o fez, preferindo tergiversar sobre a suposta legalidade
da comissão de permanência, deixou a parte de impugnar o fundamento da
sentença, descumprindo o disposto no art. 514, II, CPC, o que impõe o não
conhecimento da súplica.    

Sobre  o  ônus  de  impugnação  aos  fundamentos  das  decisões
judiciais, proclama a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
[…]  REGULARIDADE  FORMAL.  ÔNUS.  IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTOS. JULGAMENTO.
1.  Constitui  ônus  do  recorrente  a  impugnação  aos
fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação
pretender,  pena  de  incursão  em  irregularidade  formal
decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
Exegese dos arts. 514, inciso II e III, e 540, ambos do CPC.
2. Agravo regimental não provido.4

4  STJ - AgRg no RMS 45.366/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
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Com efeito,  não pode ser conhecida a insurgência relativa  aos
encargos da anormalidade, por descumprimento ao princípio da dialeticidade.

Com estas considerações,  aciono o dispositivo constante no art.
557, caput, do CPC de 1973 (vigente à época da publicação da sentença e da
interposição do recurso) e NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo a sentença inalterada.

P.I.

João Pessoa, 17 de junho de 2016.

 

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 
                         RELATORA

G/05

TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014.
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