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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  PREVISÃO
CONTRATUAL  EXPRESSA.  APLICAÇÃO
SÚMULA Nº 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA NESTE
PONTO.  TARIFA DE  EMISSÃO  DE  CARNÊ.
CONTRATO  CELEBRADO
POSTERIORMENTE  A  30/04/2008.
ILEGALIDADE.  ENTENDIMENTO  FIRMADO
PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

-  É possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados  com  instituições  financeiras,  desde  que  a
apontada  abusividade  seja  demonstrada  nos  autos,
relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez
celebrados livremente, devem ser cumpridos.

− A Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente
reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a admitir a
incidência  da  capitalização  de  juros  nos  contratos
firmados  posteriormente  à  sua  vigência,  desde  que
haja previsão contratual.
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- O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do RESP. nº 973827/RS, realizado sob a
ótica  dos  recursos  repetitivos,  firmou  orientação
jurisprudencial  no  sentido  de  que  “a  previsão  no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal  é  suficiente  para permitir  a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.  Em se
verificando a disparidade entre os juros mensais e os
anuais,  afigura-se  expressa  a  contratação  de  juros
capitalizados no contrato, sendo lícita a sua cobrança,
razão  pela  qual  a  sentença  merece  reforma  neste
aspecto.

-  No que concerne à tarifa de “emissão de carnê”, o
Superior  Tribunal  de  Justiça  decidiu  que,  embora
atualmente a sua pactuação não tenha respaldo legal,
era  permitida  a  cobrança  se  baseada  em  contratos
celebrados até  30 de abril de 2008, data do fim da
vigência  da  Resolução  nº  2.303/96  do  Conselho
Monetário Nacional (CMN) que previa a legalidade
da pactuação.

-  Verificando-se  que  o  contrato  foi  celebrado  em
15/05/2008,  não  há  que  cogitar  a  legalidade  das
cobranças  efetivadas,  ainda  que de forma expressa,
sendo acertada a decisão de primeiro grau.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  dar  parcial provimento  ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime. 

Trata-se de Apelação Cível interposta por BV Financeira S/A
– Crédito,  Financiamento e  Investimento em face de  sentença prolatada
pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação
Revisional ajuizada por Iractan Vieira Facundo.

Na peça inaugural, o promovente afirmou ter celebrado com o
Banco demandado contrato de financiamento para fins de aquisição de veículo
automotor.  Alegou  que  os  juros  remuneratórios  e  moratórios  cobrados  são
extorsivos,  ou  seja,  superiores  ao  limite  legal, bem  como  é  indevida  a
utilização da capitalização de juros. 

Aduziu  que  é  incabível  a  comissão  de  permanência  com
correção monetária e ressaltou que a multa moratória é extorsiva. Defendeu a
ilegalidade na cobrança de taxa de emissão de carnê. Por fim, pugnou pela
revisão  do  contrato,  bem  como  a  repetição  dos  valores  indevidamente
cobrados.

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira  apresentou

Apelação Cível nº 0013957-76.2009.815.2001. 2



contestação (fls.  43/61), alegando  a ciência do autor de todos os termos da
avença.  Também  asseverou a  inexistência  de  onerosidade  excessiva,  a
legalidade dos juros remuneratórios cobrados, sendo indevida sua limitação.

Finalmente,  destacou  a  legalidade  na  cobrança  de  juros  na
forma capitalizada e defendeu a ausência de cobrança de valores com má-fé ou
excessivo, de sorte que incabível a repetição de indébito. 

Réplica impugnatória (fls. 93/103).

Audiência  preliminar  realizada,  mas  restou  prejudicada  a
tentativa  de  conciliação,  em  virtude  da  ausência  injustificada  do  autor,
momento em que a parte promovida requereu prazo razoável para juntada do
contrato, tendo sido estipulado o prazo de 10 dias pelo juiz (fls. 114).

Juntada da avença firmada pelas partes (fls. 119/123).

Remessa  dos  autos  à  Contadoria  Judicial  para  realização  de
perícia com base nos quesitos elaborados pelo magistrado (fls. 135).

Laudo pericial (fls. 145/150).

As partes foram intimadas para se manifestar sobre os cálculos
elaborados pelo setor contábil, mas deixaram transcorrer o prazo sem resposta
(fls. 152v).

Decidindo  a  querela,  o magistrado de  primeiro  grau  julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  autoral  (fls.  154/159),  consignando  os
seguintes termos na parte dispositiva:

“Isto posto,  por tudo mais que dos autos consta e
princípios  de  direitos  aplicáveis  à  espécie,  com
fundamento disposto no art. 269, I do CPC c/ arts. 6º
e  art.  51  do  CDC,  ACOLHO  PARCIALMENTE  o
pedido  inicial,  com  resolução  do  mérito,  para
DECLARAR a ilegalidade no tocante à capitalização
dos juros, reconhecendo o indébito da cobrança das
prestações,  expurgando  o  excesso  por  meio  de
compensação com as parcelas eventualmente ainda
vincendas  ou  vencidas,  na  forma  simples,
devidamente apurado no momento do cumprimento
efetivo  desta  decisão.  Bem  assim,  DECLARAR   a
ilegalidade  no  tocante  à  cobrança  da  tarifa  de
emissão de boleto (TEC), no valor de R$ 3,90, a ser
ressarcida ao autor, na forma simples desta quantia,
devidamente acrescida de juros e demais correções”.
(fls. 159).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 161/169),
aduzindo  a  legalidade  na  capitalização  de  juros, desde  que  pactuada,  bem
como ressalta a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios superiores
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ao limite legal e da taxa de emissão de carnê.

Finalmente,  pugna  pela  reforma  da  sentença  com  a
improcedência do pedido contido  na exordial.

Contrarrazões ofertadas (fls. 177/185). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 189).

É o relatório. 

VOTO.

1. Da Admissibilidade do Recurso

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nessa perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de Processualistas Civis (V FPPC) – que reuniu processualistas de diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Dito isso, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
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sob a vigência do  Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Assim,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

2. Do mérito

Como pode ser visto do relato, pretende o promovido a reforma
da sentença,  afirmando,  para  tanto,  a  legalidade  na  capitalização  de  juros,
desde que pactuada, bem como ressalta a  possibilidade de cobrança de juros
remuneratórios superiores ao limite legal e da taxa de emissão de carnê.

Ab initio,  cumpre ressaltar,  consoante preconiza o enunciado
sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do
Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por  conseguinte,  a
relação contratual estabelecida entre as partes se configura típica relação de
consumo. 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

I – Da capitalização de juros

Há de se destacar, de antemão, que o caso versado nos autos
dispensa maiores delongas, uma vez que consubstancia hipótese reverberada
em recente entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se
do Enunciado nº 539 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
cuja redação foi aprovada em 10/06/2015, in verbis:

Súmula 539 – STJ:  “É permitida a capitalização de
juros  com  periodicidade  inferior  à  anual  em
contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema  Financeiro  Nacional  a  partir  de
31/3/2000(MP 1.963  -  17/00,  reeditada  como  MP
2.170 - 36/01), desde que expressamente pactuada”

Não há que se cogitar em inaplicabilidade do entendimento ou
das normas resultantes do precedente supracitado, haja vista que os casos que
deram origem à instauração das milhares de demandas revisionais tinham por
objeto idêntica forma de pactuação àquela firmada pelo promovente, qual seja
o  contrato  de  financiamento,  celebrado,  via  de  regra,  em  60  (sessenta)
prestações mensais. 

Logo, o entendimento sumulado espelha a  fundamentação de
que a capitalização de juros é permitida com periodicidade inferior a um ano,
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nos contratos firmados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional,  após  o advento da Medida Provisória  nº  1.963-17/00
(reeditada sob o nº 2.170-36/01), a qual em seu art. 5º dispõe:  

“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade inferior a um ano.

Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato
da  obrigação,  ou  de  seu  saldo  devedor,  será  feita
pelo  credor  por  meio  de  planilha  de  cálculo  que
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil
entendimento  e  compreensão,  o  valor  principal  da
dívida,  seus  encargos  e  despesas  contratuais,  a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela  correspondente  a  multas  e  demais
penalidades contratuais.” (grifo nosso)

É  de  se  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória, ao menos até que haja o
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.316-1.

Nesse  cenário,  é  aplicável  a  supramencionada norma,  a  qual
autoriza  a  capitalização  de  juros,  aos  contratos  posteriores  à  sua  vigência
firmados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, desde
que haja, entretanto, pactuação expressa.

No caso em tela, verifica-se que o contrato de financiamento foi
firmado em maio de 2008 e há uma disparidade entre os valores explicitados
como pagamentos mensais e anuais, o que demonstra claramente a existência
de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano.

Nesse  contexto,  entendo  que  a  previsão  no  instrumento
contratual, livremente assinado pelas partes, da taxa de juros mensal e anual,
faz-se suficiente para compreensão do consumidor quanto à cobrança de juros
capitalizados  mensalmente,  levando  à  conclusão  de  que,  dessa  forma,
encontram-se pactuados.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, demonstrando a
solidez de seu entendimento sobre a revisão de contratos bancários,  editou
nova Súmula, no ano de 2015, que assim dispõe:

Súmula nº 541: “A previsão no contrato bancário de
taxa  de  juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”. (STJ. 2ª Seção. Aprovada
em 10/06/2015, Dje 15/06/2015).
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Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
possui  entendimento  pacífico,  aplicando-se  a  fundamentação  oriunda  do
precedente do Superior Tribunal de Justiça acima destacado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  POSSIBILIDADE.
EXPRESSA  CONVENÇÃO  ENTRE  AS  PARTES.
VARIAÇÃO ENTRE AS TAXAS MENSAL E ANUAL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  NEGO  SEGUIMENTO  AO
APELO.  -  A  capitalização  mensal  de  juros  é
permitida nos contratos celebrados após a edição da
MP nº 1.963-17, de 30 de março de 2000, reeditada
sob  o  nº  2.170-36/2001,  desde  que  expressamente
pactuada. No caso dos autos, diante da existência da
variação  entre  as  taxas  mensal  e  anual,  resta
verificada a pactuação. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01088964320128152001, - Não possui -, Relator DES
LEANDRO DOS SANTOS, j. em 24-02-2016).

Concluo, então, pela licitude da capitalização de juros após a
edição  da  já  mencionada  Medida  Provisória,  desde  que  tenha  previsão
contratual, como no presente caso, razão pela qual a sentença merece reforma. 

II – Da TEC

No que concerne à Taxa de emissão de carnê (TEC), o Superior
Tribunal  de  Justiça  decidiu  recentemente  que  embora,  atualmente,  a  sua
pactuação não tenha respaldo legal, a sua cobrança é permitida se baseada em
contratos  celebrados  até  30  de  abril  de  2008,  data  do  fim  da  vigência  da
Resolução nº 2.303/96 do Conselho Monetário Nacional (CMN) que previa tal
cobrança. 

Eis  excerto  da  decisão  proferida  pela  Segunda  Seção  do
Tribunal da Cidadania, em 28/08/2013, no REsp. 1.255.573:  

“A Segunda Seção, por unanimidade, conheceu do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para
restabelecer  a  cobrança  das  taxas/tarifas  de
despesas  administrativas  para  abertura  de  crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança de
IOF financiado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os  posicionamentos  pessoais  dos  Srs.  Ministros
Nancy Andright e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam  a  relatora,  foram  fixadas  as
seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
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(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;
2. 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.
Permanece  válida  a  Tarifa  de  Cadastro
expressamente  tipificada  em  ato  normativo
padronizador  da  autoridade  monetária,  a  qual
somente  pode  ser  cobrada  no  início  do
relacionamento  entre  o  consumidor  e  a  instituição
financeira.(...).” - (grifo nosso). 

Dessa  forma,  conclui-se  que  até  a  edição  da  Resolução  nº
3.518/2007 do CMN, com vigência em 30.4.2008, não havia obstáculo legal às
referidas tarifas.  Contudo,  após  a  sua  vigência,  não se  admite  a  exigência
desses encargos, razão pela qual, quando constatada as suas cobranças, cabível
a declaração de ilegalidade.

Com efeito, a nova Resolução do Conselho Monetário Nacional
permitiu  apenas  a  cobrança  das  tarifas  especificadas  no  ato  normativo  do
Banco Central, o qual, por sua vez, não inseriu a tarifa de Abertura de Crédito
e a TEC.    

In casu, verifica-se que o contrato foi celebrado em 15/05/2008
(fls. 120/123), ou seja, posteriormente à vigência da Resolução nº 3.518/2007,
não havendo, portanto,   que falar em legalidade da cobrança efetivada, ainda
que de forma expressa. 

Dessa forma, acertada a decisão de primeiro grau ao reconhecer
a abusividade na cobrança da citada tarifa.

3. Da conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO APELATÓRIO para afastar da condenação a declaração de
ilegalidade no tocante à capitalização de juros, mantendo-se os demais termos
da sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
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Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
       Desembargador Relator
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