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EMENTA:  REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÕES. PLEITO DE
EXCLUSÃO  DA  CAPITALIZAÇÃO  E  DA  UTILIZAÇÃO  DA  TABELA  PRICE.
AUSÊNCIA  DE  INSTRUMENTO  CONTRATUAL.  DESCUMPRIMENTO,  POR
PARTE DO BANCO RÉU, DA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.  APELAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO ANTES DA
ENTRADA  EM  VIGOR  DO  CPC/2015.  ANÁLISE  DOS  REQUISITOS  DE
ADMISSIBILIDADE À LUZ DO CPC/1973. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE  DIALETICIDADE
RECURSAL.  VIOLAÇÃO AO QUE DISPUNHA O ART.  514,  II,  DO CPC/1973,
VIGENTE  À  ÉPOCA  DA  INTERPOSIÇÃO.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Em recursos interpostos antes da entrada em vigor do CPC/2015, os requisitos de
admissibilidade devem ser analisados à luz do CPC/1973, sendo inaplicável, portanto, o
art. 932, parágrafo único, do novo Código.

2.  “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação
dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de
fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade
formal  da  apelação”  (STJ,  AgRg  no  REsp  1381583/AM,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

VOTO.

O Banco Santander Brasil S/A interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 392/398, nos autos da Ação
Revisional  em seu desfavor ajuizada por Anderson Rodrigo Brito de Lima, Manoel
da Silva Ramos, Wendel Pereira de Lima e Antônio Marcos Alves de Oliveira, que
julgou improcedente o pedido em relação aos três primeiros Autores, e, por outro lado,
julgou  procedente  o  mesmo  pedido  em  relação  ao  último  Autor,  ora  Apelado,
declarando a inexistência da cláusula contratual que previu a capitalização mensal dos
juros remuneratórios, afastando a incidência da Tabela Price e determinando o recálculo
de  todas  as  prestações  vencidas  e  vincendas  com  o  cômputo  de  juros  simples,
condenando a Instituição Financeira à devolução em dobro do indébito a ser apurado na
fase de liquidação, por presumir a inexistência de pactuação, ante o descumprimento,
por parte do Banco, da determinação de exibição do instrumento contratual firmado pelo
Apelado.

Em suas razões, f. 400/424, o Banco Apelante alegou que não há que se falar em
abusividade  das  cláusulas  contratuais,  argumentando  que  o  Apelado  teve  prévio
conhecimento do contrato e, por essa razão, inexiste vício de vontade na contratação,
que às instituições bancárias não se aplica a Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal,



bem como que, com a entrada em vigor da MP n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º
2.170-36/2001, passou a ser lícita a capitalização de juros nas operações realizadas pelas
instituições  integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  desde  que  previamente
pactuada.

Sustentou que inexiste onerosidade excessiva nos juros cobrados, porquanto as
instituições  financeiras  não  estão  sujeitas  ao  limite  de  12%  ao  ano,  e  que  restou
pactuado  no  contrato  firmado  entre  as  Partes  que  o  sistema  de  amortização  a  ser
utilizado  seria  o  da  Tabela  Price,  forma  de  cálculo  cuja  legalidade  afirma  ser
entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Requereu o provimento do Apelo e a reforma da Sentença, para que o pedido
seja julgado improcedente também em relação ao Apelado.

Contrarrazoando, f. 450/459, o Apelado defendeu ser ilícita a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada, afirmando que o Banco Apelante sequer
colacionou  aos  autos  o  instrumento  contratual,  de  modo  a  demonstrar  a  pactuação
expressa  da  capitalização  e  da  utilização  da  Tabela  Price, pelo  que  pugnou  pelo
desprovimento do Recurso e pela manutenção incólume da Sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer, f. 464/466, sem pronunciamento sobre
o mérito recursal,  por entender ausentes as hipóteses legalmente previstas para a sua
intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Recurso em apreciação foi interposto contra Sentença prolatada antes da
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.

Considerando que, nos termos do art. 14 do novo Código, a norma processual
não retroagirá e deverá respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada1, não é aplicável ao caso o  art. 932,
parágrafo único2, do CPC/2015, devendo ser analisados os requisitos de admissibilidade
à luz da disciplina do CPC/1973 e legislação correlata.

Foi esse o entendimento adotado pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça
em sessão administrativa realizada para adaptação do seu Regime Interno ao novo CPC,
em que se concluiu,  expressamente,  que,  nos  recursos  tempestivos  interpostos  com
arrimo no CPC/1973, relativos a decisões ou sentenças publicadas até 17 de março de
2016, não caberá a abertura de prazo prevista no parágrafo único do novel art. 932,
consoante enunciados administrativos n.º 23 e n.º 54, aprovados na mesma sessão com o

1 Art.  14.  A norma processual  não retroagirá e  será aplicável  imediatamente aos  processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.

2 Art. 932. […] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo
de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

3 Enunciado administrativo 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.

4 Enunciado  administrativo  número  5  –  Nos  recursos  tempestivos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), não caberá a abertura de prazo
prevista no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC.



declarado objetivo de orientar a comunidade jurídica5.

Em que pese tais enunciados não serem vinculantes quanto aos julgamentos
dos demais tribunais,  eles consubstanciam entendimentos que estão em consonância
com o art. 14 do CPC/2015.

No caso, não há como conhecer do Apelo, ante a ausência de correspondência
entre as razões recursais e os fundamentos da Decisão recorrida.

O Juízo reconheceu ser permitida às Instituições Financeiras a capitalização
mensal dos juros remuneratórios e a consequente utilização da Tabela Price, desde que
previamente e expressamente pactuadas entre os contratantes.

Contudo, em face do descumprimento, por parte do Banco Réu/Apelante, da
determinação de apresentação do instrumento contratual firmado pelo Autor/Apelado, f.
377, o Sentenciante, aplicando o art. 359, do Código de Processo Civil/19736, vigente à
época,  admitiu  como  verdadeiro  o  fato  que  o  Promovente  pretendia  provar  com o
contrato,  qual  sejam,  a  ausência  de  cláusula  contratual  expressa  que  preveja  a
capitalização mensal dos juros remuneratórios.

O Apelo, por sua vez, trouxe argumentos que tratam genericamente da suposta
legalidade da capitalização dos juros e da utilização da Tabela Price,  bem como da
inexistência de limitação à taxa de juros remuneratórios, em evidente descompasso com
os fundamentos decididos pelo Juízo, deixando de se pronunciar acerca da ausência do
documento contratual nos autos e da aplicação do referido art. 359, do CPC/1973.

A  impugnação  específica  aos  termos  da  Decisão  recorrida  é  requisito  de
admissibilidade recursal, conforme previa o art. 514, II, do CPC/1973, e sua ausência
resulta em descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, conforme precedentes
do Superior Tribunal de Justiça7 e deste Tribunal8.

5 Os  enunciados  mencionados  estão  disponíveis  no  endereço
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%Adcias/Not
%C3%Adcias/STJ-sai-na-frente-e-adequa-regimento-interno-ao-novo-C%C3%B3digo-de-Processo-
Civil. Acesso em 6 de abril de 2016.

6 Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a 
parte pretendia provar:

I – se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do art. 357;
II – se a recusa for havida por ilegítima.

7 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo as razões do agravo regimental
dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (art. 544, § 4º, I, CPC e Súmula nº 284/STF). 2.
Agravo regimental não conhecido. (STJ,  AgRg-AREsp 366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Isabel Gallotti,
publicado no DJE 30/09/2013 p. 1265).

PROCESSUAL  CIVIL.  RAZÕES  RECURSAIS  DISSOCIADAS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.
REGULARIDADE FORMAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
7/STJ. 1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem guardar correlação lógica com a
decisão contra a qual o recurso é interposto. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011).

8 PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS PONTOS ESPECÍFICOS
DA SENTENÇA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 514, II, DA
LEI ADJETIVA CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO
DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. -
Pelo princípio da dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais
foram interpostos. - Caso as razões recursais abranjam matérias dissociadas do decisum objurgado, por faltar-lhe
pressuposto  de  admissibilidade  recursal,  qual  seja,  regularidade  formal,  indispensável  ao  seu  efetivo
conhecimento,  deverá ser negado seguimento ao apelo interposto,  de acordo com o art.  557,  caput,  do CPC
(TJPB,  Processo  n.º  200.2011.019379-0/001,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto,  julgado  em



Posto isso, considerando que o recurso é inadmissível, com fundamento no
art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, dele não conheço.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

15/03/2013).


