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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0081471-35.2012.815.2003.
Origem : 4ª Vara Regional de Mangabeira. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Valfredo da Silva Monteiro Sobrinho.
Advogado : Marcus Túlio Macedo de Lima Campos.
Apelada : BV Financeira S/A. 
Advogado : Fernando Luz Pereira. 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRA-
TUAL. SENTENÇA DE IMPROCDÊNCIA.  CÓ-
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTI-
TUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.  PREVISÃO  CONTRATUAL EXPRES-
SA.  COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓ-
RIOS  EM  PATAMAR  SUPERIOR  A  12% AO
ANO.  POSSIBILIDADE.   MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO.

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

- É lícito às instituições financeiras estabelecerem o
percentual de juros acima de 12% ao ano. Somente é
possível  considerá-los  abusivos  se  fixados  em
patamar dissonante da média de mercado.

-  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.

- " 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
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contratada”  (STJ,  REsp  973827/RS,  julgado  em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).

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  Valfredo da Silva
Monteiro  Sobrinho  em face  de  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  4ª  Vara
Regional de Mangabeira nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada
em desfavor da BV Financeira S/A. 

Na peça inaugural, o promovente afirmou ter celebrado com a
instituição financeira demandada contrato de financiamento a ser pago em 36
(trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 198,02 (cento e noventa e oito
reais e dois centavos).

Asseverou que a prestação se revelou bastante elevada, razão
pela  qual  ingressou  com  a  presente  demanda,  sustentando,  em  síntese,  a
abusividade  dos  juros  remuneratórios  e  da  capitalização  mensal.   Pugnou,
assim,  pela  revisão  do  contrato  a  fim  de  afastar  as  mencionadas
irregularidades, bem como pela devolução dos valores pagos em excesso. 

Tutela antecipada deferida (fls. 41/42). 

Contestação  apresentada  (fls.  47/62),  arguindo,
preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito,  defendeu  o conhecimento do
demandante  acerca  do  conteúdo  do  contrato;  a  inexistência  de  vício  ou
onerosidade  excessiva  no  negócio,  bem  como  a  legalidade  das  cláusulas
contratuais. 

Réplica Impugnatória (fls. 87/91). 

Sentenciando o feito,  a Juíza  de base julgou improcedente a
demanda, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil (fls.
95/96). 

Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação (fls.  99/106),
alegando a abusividade da taxa de juros, bem como da capitalização. Ao final,
pugnou pelo  provimento  do  apelo  e  reforma da  sentença,  a  fim de  que  a
demanda seja julgada procedente. 

Contrarrazões ofertadas (fls. 112/119). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 123).

É o relatório. 
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VOTO.

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
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. 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.

Compulsando-se  atentamente  os  argumentos  existentes  no
encarte processual, vê-se que não há motivos para a reformulação do decisório
em questão, pois que manifestamente improcedentes as razões do apelante, de
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acordo  com  a  jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  Superiores  e  desta
Egrégia Corte de Justiça, como passo a demonstrar.

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 mensal de juros

Acerca da capitalização de juros, filio-me ao entendimento de
que  esta  é  permitida  com  periodicidade  inferior  a  um  ano,  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.
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No caso em tela, verifica-se que o contrato de financiamento foi
firmado em 2010 e possui cláusula expressa prevendo a capitalização de juros
(cláusula décima terceira – fls. 25v.). Além disso, ainda que não houvesse tal
disposição, a disparidade entre os juros mensais e os anuais é tamanha que
demonstra  claramente  a  existência  de  juros  capitalizados  em periodicidade
inferior a um ano.

Ou  seja,  o  simples  ato  de  multiplicar  os  juros  mensais  pela
quantidade de meses do ano, já  aponta para a sua incontestável existência,
afastando, portanto, a alegada abusividade, posto que o consumidor, desde o
início da relação obrigacional teve ciência dos termos de sua dívida.

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".

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,  Relator  DES  LEANDRO
DOS SANTOS, j. em 24-02-2016).

Desse  modo,  não  merece  reparo  a  sentença  proferida,  neste
ponto,  porquanto  estando  expressa  a  contratação  de  juros  capitalizados  no
contrato, lícita a sua cobrança.

II – Da limitação dos juros remuneratórios

No que concerne aos juros remuneratórios, restou sedimentado
o  entendimento  jurisprudencial  de  que  não  mais  se  aplica  o  Decreto  nº
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22.626/33, comumente denominado “Lei de Usura”, que tem como escopo a
limitação dos juros que foram livremente estabelecidos pelas partes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 596,
in verbis:

“As disposições do Decreto nº 22.626 de 1933 não se
aplicam  às  taxas  de  juros  e  aos  outros  encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas  ou  privadas,  que  integram  o  Sistema
Financeiro Nacional.”

Dessa forma, a taxa de juros não se limita ao patamar de 12%
ao ano e 1% ao mês, como pleiteado pelo recorrente. Os juros só podem ser
revistos,  em  situações  excepcionais,  quando  evidenciada  a  abusividade  do
referido encargo, de modo a gerar uma excessiva onerosidade ao contratante, o
que não vislumbro no caso concreto, devendo prevalecer, portanto, os juros
consensualmente avençados. 

Confira-se o seguinte aresto:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
Comissão  de  permanência.  Pleito  atendido  na
decisão  de  primeiro  grau.  Ausência  de  interesse
recursal.  NÃO CONHECIMENTO. Falece interesse
ao recorrente quando este pleiteia em sede recursal
pedido já alcançado na sentença combatida. Mérito.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  TAXAS
MENSAL  E  ANUAL  EXPRESSAMENTE
CONTRATADAS.  Legalidade.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  NÃO  APLICAÇÃO  DO
LIMITE  DE  12%  ÀS  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.  INCIDÊNCIA  EQUIVALENTE  À
TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO.  Repetição  do
indébito  de  forma  simples.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO.  É  permitida  a
capitalização de juros com periodicidade inferior a
um  ano  em  contratos  celebrados  após  31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-
17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que pactuada de forma expressa e clara.  Os juros
remuneratórios  nos  contratos  bancários  não estão
limitados  a  12%  ao  ano  e,  somente  devem  ser
reduzidos  judicialmente  se  fixados  em  patamar
muito  elevado,  acima da taxa média  praticada no
mercado,  de  modo  a  colocar  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00052763820148152003,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS
MORAIS  GUEDES,   j.  em  26-04-2016)   -  (grifo
nosso). 

Ademais,  é  característica  do  mercado  financeiro  a
competitividade, devendo o consumidor escolher taxas bancárias que melhor
se  adéquem ao  seu  orçamento,  em  vez  de firmar  compromissos  e,
posteriormente, procurar a via judicial, a fim de reduzir os juros aceitos desde
o momento da celebração do contrato.

Por  tudo  o  que  foi exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo-se na íntegra a 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
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, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
       Desembargador Relator
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