
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001803-49.2012.815.0181.
Origem : 2ª Vara Mista da Comarca de Guarabira.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado. 
Apelante : Antonio Pedro de Melo.
Advogado : Humberto de Sousa Felix. 
Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior.    

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS NORMAS PROCESSUAIS ANTIGAS.

-  “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”  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

MÉRITO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.   COBRANÇA  DA TARIFA DE
CADASTRO.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES.  JUROS  SOBRE  A  REFERIDA
TARIFA.  DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO.

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.
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- No que concerne à Tarifa de Cadastro, o Superior
Tribunal  de  Justiça  decidiu  recentemente  pela
validade  da  sua  cobrança,  desde  que  esteja
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.

-  Quanto  aos  juros  incidentes  sobre  tal  encargo,
também  entendo  que  não  merece  prosperar.  Isso
porque,  somente  no  caso  de  declaração  de
abusividade  de  cláusula  contratual  e  consequente
devolução  do  valor  com  base  nela  indevidamente
cobrado,  seria  possível  a  condenação na  restituição
dos juros remuneratórios  incidentes  sobre  tal  tarifa,
tudo isso como consectário lógico dentro da ideia da
vedação do enriquecimento sem causa e do princípio
da  gravitação  jurídica,  segundo  o  qual  o  acessório
segue o principal.

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

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por Antonio  Pedro
Melo desafiando a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Mista da
Comarca de  Guarabira nos  autos  da  Ação  Declaratória  c/c Repetição de
Indébito ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Na exordial, o promovente requereu a revisão do contrato de
financiamento, alegando a  ilegalidade da cobrança de  tarifa de cadastro no
valor de R$ 580,00 e os respectivos juros sobre tal encargo. 

Ao final, pugnou pela revisão da avença, devendo ser declarada
indevida  a  cobrança  da  tarifa  de  cadastro,  com  seus  respectivos  reflexos
financeiros, bem como ser restituída em dobro.

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira  apresentou
contestação  (fls.  34/42),  aduzindo  a  legitimidade  da  cobrança  da  tarifa
questionada, tendo em vista permissivo legal. Também a impossibilidade de
repetição de indébito de valores legalmente cobrados..  Ao final, requereu a
improcedência do pleito autoral.

Réplica impugnatória (fls.61/66).

Audiência preliminar realizada, mas as parres não transigiram e
informaram a desnecessidade de produção de provas (fls. 71).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional  pleiteada  pelos
litigantes,  a Magistrada de  primeiro  grau julgou  improcedentes os pedidos
iniciais (fls. 77/80).
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Inconformado,  o promovente interpôs Recurso Apelatório (fls.
82/98),  sustentando  a  ilegalidade  na  cobrança  da  tarifa  de  cadastro  e  os
respectivos  juros  incidentes  sobre  tal  encargo,  pugnando,  ao  final,  pela
reforma da sentença, com a procedência do pedido para declarar a abusividade
e restituir em dobro os valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões apresentadas (fls. 112/121).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  128),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

 
É o relatório. 

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre 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.  Entretanto,  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.

Nesta 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

Apelação Cível nº 0001803-49.2012.815.0181.                         3



sua irresignação.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. 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”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada 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.

Pois bem,  preenchidos os pressupostos de admissibilidade de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço da apelação, passando à análise dos argumentos recursais. 

- Do Juízo de Mérito

Como relatado, a presente demanda gira em torno da pretensão
de revisão contratual quanto à cobrança da tarifa de cadastro e os respectivos
juros aplicados sobre tal encargo.

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. 

No que concerne à  Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu recentemente pela validade da sua cobrança, desde que esteja
“expressamente  tipificada  em  ato  normativo  padronizador  da  autoridade
monetária,  a qual  somente pode ser cobrada no início do relacionamento
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entre o consumidor e a instituição financeira.”

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
(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;
− 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).
−

Sobre a referida questão, o Banco Central editou a Resolução
n.º 3.919, de 25/11/2010 que revogou a Resolução n. 3.518/2007, mantendo na
íntegra o art. 1º que assim dispõe:

"Art.  1º.  A  cobrança  de  tarifas  pela  prestação  de
serviços  por  parte  das  instituições  financeiras  e
demais  instituições  autorizadas  a  funcionar  pelo
Banco  Central  do  Brasil  deve  estar  prevista  no
contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter
sido o respectivo serviço previamente autorizado ou
solicitado pelo cliente ou pelo usuário.”

Apelação Cível nº 0001803-49.2012.815.0181.                         5



Dessa forma, considerando o que restou decidido pelo Colendo
Tribunal  da  Cidadania  e  diante  da  previsão  constante  na  Resolução  nº
3.919/2010 do CMN, não há obstáculo legal à incidência da mencionada tarifa
no início do relacionamento, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade
de sua cobrança.

Quanto aos juros incidentes sobre tal encargo, também entendo
que não merece prosperar.  Isso porque,  somente  no caso de declaração de
abusividade de cláusula contratual e consequente devolução do valor com base
nela indevidamente cobrado, seria possível a condenação na restituição dos
juros remuneratórios incidentes sobre tal  tarifa,  tudo isso como consectário
lógico dentro da ideia da vedação do enriquecimento sem causa e do princípio
da gravitação jurídica, segundo o qual o acessório segue o principal.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso  de
apelação, mantendo íntegra a sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do 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, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida 
Juiz de Direito Convocado - Relator
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