
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DO DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0091602-75.2012.815.2001
RELATOR: Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE(S): BV  Financeira  S/A  –  Crédito,  Financiamento  e

Investimento
ADVOGADO(S): Cristiane Belinati Garcia Lopes
APELADO(S): Amaro Pereira da Silva Filho
ADVOGADO(S): Walmiro José de Sousa e Lucas Freire de Almeida

ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL –
AÇÃO  REVISÃO  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  JULGADA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE – IRRESIGINAÇÃO DO BANCO
RÉU – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL –
REJEIÇÃO  –  MÉRITO  –  COBRANÇA  DE
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  CUMULADA
COM  MULTA  CONTRATUAL  –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 472 DO STJ –
CLÁUSULA  DE  VENCIMENTO  ANTECIPADO
DA DÍVIDA NO CASO DE INADIMPLÊNCIA –
LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.425
DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA
NESTE  ASPECTO  –  HARMONIA  COM
PARECER  MINISTERIAL  –  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

–  Preliminar de inépcia da inicial. Da análise
dos  autos,  verifica-se  que  o  autor/apelado
apresentou memória dos cálculos  do pedido de
revisão e não deixou de pagar as prestações do
contrato  de  financiamento  firmado  entre  as
partes. Assim sendo, ao contrário do que alega a
BV Financeira,  não  houve  descumprimento  do
art.  285-B  do  CPC/73  e,  por  conseguinte,  a
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petição  inicial  preenche  todos  os  requisitos
legais. Preliminar rejeitada.

–  Mérito.  Na  hipótese  é  ilegal  a  cobrança  de
comissão  de  permanência,  exatamente  como
julgou  a  sentença,  porquanto  houve  cobrança
desta  tarifa  cumulada  com multa  contratual,  o
que  é  vedado  pela  Súmula  472  do  Superior
Tribunal de Justiça.

–  Todavia,  assiste  razão  a  apelante  quanto  à
legalidade  da  cláusula  de  vencimento
antecipado, porquanto, nos termos do art. 1.425,
III,  do  CC,  o  atraso  no  pagamento  das
prestações importa o vencimento antecipado da
dívida  quando  assim  pactuado  pelas  partes.
Precedentes.

– Assim sendo,  o apelo deve ser parcialmente
provido apenas para afastar a ilegalidade desta
cláusula  reconhecida  pela  sentença,  devendo
ser mantida em todos seus demais termos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste
Egrégio Tribunal  de Justiça,  por  unanimidade de votos,  em rejeitar  a
preliminar e, no mérito, prover parcialmente ao apelo, nos termos do
voto do relator e da certidão de fl.187.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  pela  BV
FINANCEIRA S/A em face da sentença (fls. 117/124) que reconheceu a
legalidade da cobrança de capitalização, seguro, TAC eTEC, bem como
a nulidade das  cláusulas  de  comissão de  permanência  e  vencimento
antecipado,  e  julgou  parcialmente  procedente  a  ação de  revisão  de
contrato movida por AMARO PEREIRA DA SILVA FILHO, ora apelado.

Em suas razões, a apelante alega preliminarmente inépcia
da exordial. Aduz que o autor não apresentou memória dos cálculos do
pedido de revisão e deixou de pagar as prestações,  pressupostos de
constituição regular  e  válido do processo de revisão de contrato,  nos
termos art. 285-B do CPC/73.
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No mérito, sustenta a legalidade da cobrança de comissão
de permanência por ter sido expressa, bem como a possibilidade de sua
fixação  cumulada  com  multa  contratual.  Quanto  a  cláusula  de
vencimento antecipado, afirma que sua estipulação é possível de acordo
com o art. 1.425, III, do Código Civil.

Por  esses  motivos,  pediu  o  provimento  do  apelo  para
reformar  a  sentença  e  julgar  totalmente  improcedente  a  ação,
condenando  o  apelado  ao  pagamento  de  custas  e  honorários
advocatícios (fls.136/155).

Contrarrazões de 167/171, pugnando pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça
opinou  pelo  provimento  parcial  do  apelo,  no  sentido  de  reconhecer
apenas a legalidade da cláusula de vencimento antecipado (fls. 178/182).

É o relatório.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal
(intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o apelo e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Conforme  narrado,  a  BV  Financeira  alega  que  o
autor/apelado  não  apresentou  a  memória  dos  cálculos  do  pedido  de
revisão, nem comprovou o pagamento das prestações, pressupostos de
constituição regular e válido do processo de revisão de contrato (art. 285-
B3 do CPC/73), e por isso pede o reconhecimento de inépcia da exordial.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o recorrido
apresentou memória dos cálculos (planilha de fls. 25/30), nem deixou de
adimplir  as  prestações  do  financiamento,  uma  vez  que  não  houve
constituição em mora.

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
3 Art.  285-B.  Nos  litígios  que  tenham por  objeto  obrigações  decorrentes  de  empréstimo,

financiamento  ou  arrendamento  mercantil,  o  autor  deverá  discriminar  na  petição  inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor
incontroverso. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013)
§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.873, de 2013)
§ 2º O devedor ou arrendatário não se exime da obrigação de pagamento dos tributos,
multas e taxas incidentes sobre os bens vinculados e de outros encargos previstos em
contrato,  exceto  se  a  obrigação  de  pagar  não  for  de  sua  responsabilidade,  conforme
contrato, ou for objeto de suspensão em medida liminar, em medida cautelar ou antecipação
dos efeitos da tutela.
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Assim sendo, ao contrário do que alega a BV Financeira,
não houve descumprimento do art. 285-B do CPC/73 e, por conseguinte,
a petição inicial preenche todos os requisitos legais.

Posto isto, rejeito esta preliminar, e passo ao exame do
mérito recursal.

DO MÉRITO

Neste  ponto,  a quaestio  iuris cinge-se  em  verificar  a
legalidade  das  cláusulas  de  comissão  de  permanência e  vencimento
antecipado, declaradas nulas pela sentença recorrida.

Com efeito,  ao  contrário  do  que alega a  recorrente,  na
hipótese é ilegal a cobrança de comissão de permanência.

Ocorre  que ela  foi  cobrada cumulativamente  com multa
contratual, o que é vedado pela Súmula 472 do STJ que assim dispõe:

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não  pode  ultrapassar  a  soma  dos  encargos
remuneratórios  e  moratórios  previstos  no  contrato  -
exclui  a  exigibilidade dos  juros  remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.

[destaques de agora]

Destarte,  mesmo tendo sido expressa, não é possível a
cobrança  desta  tarifa,  pelo  que  deve  ser  afastada  exatamente  como
decidiu o Juízo a quo.

Por outro lado, assiste razão à BV financeira com relação
à legalidade da cláusula de vencimento antecipado.

Nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil, o atraso no
pagamento das prestações importa o vencimento antecipado da dívida
quando assim pactuado pelas partes. Eis o inteiro teor do dispositivo:

Art. 1.425. A dívida considera-se vencida: 

(...)

III - se as prestações não forem pontualmente pagas,
toda  vez  que  deste  modo  se  achar  estipulado  o
pagamento.  Neste  caso,  o  recebimento  posterior  da
prestação  atrasada importa  renúncia  do credor  ao  seu
direito de execução imediata;

[em negrito]
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Nessa  mesma  linha,  a  jurisprudência  pátria  também
reconhece  a  legalidade  da  cláusula  de  vencimento  antecipado,
consoante elucidam os recentes julgados dos Tribunais de Justiça do Rio
Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO DE COBRANÇA.  CONTRATO DE
ABERTURA  DE  CRÉDITO  -  BANRICOMPRAS.
CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO.

É direito do credor exigir integralmente o seu crédito
no  caso  de  inadimplemento  do  devedor,  não  se
considerando  abusiva  a  estipulação  de  vencimento
antecipado  da  dívida  prevista  no  contrato  firmado
entre as partes. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70064053085 RS, Relator: Guinther Spode,
Data  de  Julgamento:  29/10/2015,  Décima  Segunda
Câmara Cível, DJe 03/11/2015)

APELAÇÃO  CIVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  CLÁUSULA  DE
VENCIMENTO  ANTECIPADO.  Legalidade.
Possibilidade do vencimento antecipado da dívida em
caso de inadimplência do devedor. JUROS DE MORA.
Juros de mora devidos no percentual  pactuado de,  no
máximo,  1%  ao  mês.  APELO  PARCIALMENTE
PROVIDO, VENCIDO EM PARTE O REVISOR. 

(TJ-RS - AC: 70065654865 RS, Relator: Elisabete Correa
Hoeveler,  Data  de  Julgamento:  13/08/2015,  Décima
Terceira Câmara Cível, DJe 17/08/2015)

CONTRATO.  FINANCIAMENTO.  TARIFAS
ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS.  CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.  CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO
DA DÍVIDA.

(...)

5.  Não é abusiva  a  cláusula  que  prevê  vencimento
antecipado da dívida em caso de inadimplemento de
alguma parcela da avença.

6.  Recurso  da  ré  não  conhecido  e  recurso  do  autor
parcialmente provido.

(TJ-SP -  APL:  00708048320128260224  SP  0070804-
83.2012.8.26.0224,  Relator:  Melo  Colombi,  14ª  Câmara
de Direito Privado, DJe: 07/02/2014)
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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL,  PROCESSUAL
CIVIL E CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. COISA
JULGADA  PARCIAL.  CONFIGURAÇÃO.
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VENDA DO
VEÍCULO.  POSSIBILIDADE.  CLÁUSULA
RESOLUTÓRIA.  VENCIMENTO  ANTECIPADO  DA
DÍVIDA  PELO  INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.
LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3.  A cláusula resolutória que autoriza o vencimento
antecipado  da  obrigação  e,  pois,  a  rescisão  do
contrato  de  financiamento  com alienação  fiduciária
ante o inadimplemento da parte contratante é válida e
opera  de  pleno  direito  (art.  474,  CC),  não
representando ofensa ao art. 54, § 2º, do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que pode o devedor
purgar a mora, se desejar continuar com o contrato,
devendo,  para  tanto,  arcar  com  a  integralidade  da
dívida, ou, se desejar, resolver o contrato.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não
provida.

(TJ-DF -  APC:  20130111792164,  Relator:  SIMONE
LUCINDO, 1ª Turma Cível, DJE: 20/07/2015)

[em destaque]

Assim  sendo,  a  sentença  deve  ser  reformada  apenas
neste  aspecto,  para  que  seja  mantida  a  cláusula  de  vencimento
antecipado nos termos contratados entre as partes.

Por  fim,  ressalte-se  que  este  resultado  não  modifica  a
sucumbência  recíproca  aplicada  na  sentença,  que  deve  ser  mantida
conforme fixada.

Por  outro  lado,  deixo  de  arbitrar  os  honorários
sucumbenciais  recursais  previstos  no  art.  85,  §114,  do  novo  CPC,
porquanto,  de  acordo  com o  enunciado  administrativo  nº  75 do  STJ,

4 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(…)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta  o  trabalho adicional  realizado em grau  recursal,  observando,  conforme o caso,  o
disposto  nos  §§  2o a  6o,  sendo  vedado  ao  tribunal,  no  cômputo  geral  da  fixação  de
honorários  devidos  ao  advogado  do  vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

5 ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 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.
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aqueles só serão devidos quando a sentença for prolatada após o dia 18
de  março  de  2016  (data  da  vigência  do  CPC/2015),  o  que  não  é  a
hipótese dos autos.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  inépcia  da
petição inicial, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
em  harmonia  com  parecer  ministerial,  apenas  para  reconhecer  a
legalidade  da  cláusula  19  do  contrato  de  financiamento,  a  qual
estabelece o vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplência,
e mantenho a r. sentença em todos seus demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo Sr. Des. José Aurélio da Cruz.
Participaram  o  julgamento,  o  Exmo  Sr.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz
(relator),  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  e  o  Dr.
Marcos William de Oliveira,  Juiz convocado em substituição ao Exmo.
Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

RELATOR
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