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PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR –
Apelação  cível –   Ação  de  revisão  de
contrato bancário c/c repetição do indébito
– Procedência parcial  do pedido autoral –
Irresignação  do  banco  demandado  –
Admissibilidade  e  controvérsia  analisadas
nos  moldes  da  Lei  nº  5.869/73  –
Irretroatividade  da  Lei  Processual  –  Atos
processuais  praticados  sob  a  égide  da
legislação anterior não podem sofrer efeitos
em virtude do advento da nova lei – Teoria
do  isolamento  dos  atos  processuais  –
Legalidade  ou  não  da  comissão  de
permanência e da capitalização mensal dos
juros – Sentença “a quo” que não afastou a
capitalização  dos  juros  e  comissão  de
permanência  –  Ausência  de  interesse
recursal acerca destas questões suscitadas
– Não conhecimento de parte do recurso –
Limitação  dos  juros  remuneratórios  –
Irresignação  do  banco  réu  –  Juros
remuneratórios  dentro  da  taxa  média  de
mercado  –  Inexistência  de  abusividade  –
Na parte conhecida, recurso provido.
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—  Art.  14  da  Lei  nº  13.105/2015  (novo
CPC): “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”.

—  A  lei  processual  civil  tem  aplicação
imediata, ou seja, produz efeitos imediatos,
contudo,  nos  termos  da  teoria  do
isolamento, a lei nova somente deve atingir
os atos ainda não iniciados. Assim, os atos
processuais  praticados  sob  a  égide  da
legislação anterior não podem sofrer efeitos
em  virtude  do  advento  de  nova  lei,  sob
pena de gerar insegurança jurídica.

— Não tendo a sentença “a quo” afastado a
capitalização  mensal  dos  juros  e  a
comissão de permanência,  em relação às
referidas questões, o recorrente apresentou
a  apelação  sem  interesse  recursal,  não
merecendo  conhecimento  esta  parte  do
recurso.

— Estando  a  taxa  de  juros  contratada
dentro da média de mercado, não há que
se falar em abusividade.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, conhecer de parte do recurso e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator  e da
súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de
RUDIMAR  DA  SILVA  RODRIGUES,  inconformado  com  os  termos  da
sentença  proferida  pela  M.M.  Juíza  de  Direito  da  Vara  Regional  de
Mangabeira na Comarca da Capital, que, nos autos da ação de revisão de



contrato bancário c/c repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial, “afastando, em consequência, a incidência
dos  juros  remuneratórios  superior  à  taxa  média  de  mercado,  fixada  pelo
Banco Central, referente ao segundo contrato (nº 20016093840), limitando-a
à  22,76%,  condenando  o  promovido  a  restituir  os  valores  eventualmente
pagos, a serem apurados em liquidação de sentença” (fls. 146/150).

 Nas  razões  do  apelo  (fls.  153/177),  a
instituição  bancária  demandada  alega  a  legalidade  da  comissão  de
permanência e da capitalização mensal  dos juros.  Ao final,  defende a não
limitação dos juros remuneratórios aplicados, por entender estarem dentro da
taxa  média  praticada  pelo  mercado.  Com  isso,  pugna  pela  reforma  da
sentença,  para  julgar  totalmente  improcedentes  os  pedidos  deduzidos  na
exordial.

 
Contrarrazões às fls. 182/186, requerendo

o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em pare-
cer de  fl. 208, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal, vez que não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

 

É o relatório. 

V O T O

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade e a controvérsia do presente recurso serão analisados nos
moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “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”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova Lei,  sob
pena de gerar insegurança jurídica. 

Porquanto,  se  a  sentença  recorrida  (ato
processual)  fora  publicada  quando  vigente  o  anterior  CPC (fl.  152),  resta
patente  que  sob  a  mesma  legislação  deve  ser  revisto,  em  atenção  à
segurança jurídica e à teoria do isolamento dos atos processuais.   



Ademais, acerca a aplicação dos requisitos
de admissibilidade, eis a orientação do Enunciado Administrativo nº 2 do Su-
perior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos interpos-
tos 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 jurisprudên-
cia do Superior Tribunal de Justiça. 

Feitas  estas  considerações,  não  se  pode
negar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de
consumo.

Nos termos do art. 3º da Lei n. 8.078/90:

"Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo,  mediante  remuneração,  inclusive  as  de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária."
 
O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de

Justiça, a respeito, foi consagrado na Súmula nº. 297:

"O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às
instituições financeiras."

É de se lembrar,  entretanto,  que somente
podem ser objeto de revisão judicial  as cláusulas contratuais questionadas
pelo consumidor-demandante, não podendo o magistrado, de ofício, revisar o
contrato.  Nesse  sentido,  o  enunciado  da  Súmula  n.  381,  editada
recentemente  pelo  STJ:  "Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Aprioristicamente,  no  que  diz  respeito  à
arguição  do  recorrente  acerca  da  legalidade  ou  não  da  comissão  de
permanência e da capitalização mensal dos juros, joeirando os autos, verifica-
se que as referidas alegações não guardam correlação lógica com a sentença
contra a qual o recurso fora interposto. 

É  que a  sentença “a quo”  não  afastou  a
capitalização dos juros e comissão de permanência, de modo que, em relação
às  referidas  questões,  o  recorrente  apresentou  a  apelação  sem interesse
recursal, não merecendo conhecimento esta parte do recurso.



DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Nas razões do seu apelo, o banco defende
inexistir  onerosidade  excessiva  e  desproporcionalidade  da  taxa  de  juros
aplicada,  ao  argumento  de  não  superar  a  taxa  média  de  mercado
estabelecida pelo Banco Central. 

De  registro,  o  Supremo  Tribunal  Federal,
em sessão Plenária de 11.06.2008, aprovou a Súmula Vinculante nº 7,  de
seguinte teor:

 
"A  norma  do  §3º  do  artigo  192  da  Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicação  condicionada  à  edição  de  lei
complementar."
 

Destarte,  resta  claro  que  a  instituição
financeira  ré  não  está  sujeita  ao  limite  de  juros  traçado  pelo  Decreto  nº
22.626/33,  mas deve observar  os  limites  fixados pelo  Conselho Monetário
Nacional, através do seu órgão executivo, o Banco Central. 

Nesse  toar,  acerca  da  cobrança  de  juros
superiores  ao  limite  de  12%  (doze  por  cento)  ao  ano  por  instituições
financeiras, colhe-se da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  NÃO  LIMITAÇÃO
COM  BASE  NO  DECRETO  22.626/33.
ABUSIVIDADE.  NÃO  DEMONSTRADA.  SÚMULA
382/STJ. 
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que  os  juros  remuneratórios  cobrados  pelas
instituições  financeiras  não  sofrem  a  limitação
imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme disposto
na Súmula 596/STF, de forma que  a abusividade do
percentual  pactuado  deve  ser  cabalmente
demonstrada em cada caso, com a comprovação do
desequilíbrio  contratual  ou  de  lucros  excessivos,
sendo  insuficiente  o  só  fato  de  a  estipulação
ultrapassar  12%  ao  ano  ou  de  haver  estabilidade
inflacionária no período, o que não ocorreu no caso

dos autos. Inteligência da Súmula 382/STJ. (AgRg no
REsp  1295860/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
15/05/2012, DJe 18/05/2012). (grifei).



Além  do  mais,  corroborando  com  o
entendimento acima retratado, a Súmula 382 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça dispõe que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
(doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.”. 

O  Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça
estabeleceu, em acórdão paradigma, que, havendo abusividade da instituição
financeira ao estipular os juros remuneratórios de seus contratos, é possível a
revisão  da  cláusula,  desde  que  haja  discrepância  substancial  da  taxa
média aferida pelo Banco Central do Brasil - BACEN (REsp 1061530/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/03/2009).

A  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  visando
adotar parâmetros em que consistiriam os aludidos juros abusivos, sugeriu
que fossem considerados precedentes que fixaram o entendimento acerca do
que seria a discrepância substancial: o estabelecimento de juros duas ou três
vezes superior ao percentual médio obtido pelo Banco Central, expondo em
seus arrazoados que:

“A  jurisprudência,  conforme  registrado
anteriormente,  tem  considerado  abusivas  taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min.  Menezes Direito,  DJ de 04.08.2003),  ao dobro
(Resp  1.036.818,  Terceira  Turma,  minha  relatoria,
DJe de 20.06.2008)  ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta  Turma,  Min.  Pádua  Ribeiro,  DJ  de
24.09.2007)  da média”. (STJ - RESP 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4),  2ª  Seção,  Rel.  Minª.  NANCY
ANDRIGHI. j. 22.10.2008). (grifei).

“In casu sub judice”,  à época do contrato,
30  de  novembro  de  2010  (fl.  110),  a  taxa  média  efetiva  mensal  em
empréstimo a pessoa física,  para aquisição de veículos automotores, caso
dos autos, para a instituição financeira ré foi de 1,55% ao mês1, de modo que
a taxa de juros contratada no empréstimo objeto da presente ação, 1,81% (fl.
110), encontra-se dentro da média de mercado, não havendo que se falar em
abusividade, vez que não superou sequer uma vez e meia a taxa média.

Destarte,  não  comprovada  a  alegada
abusividade  na  contratação  dos  juros,  não  há  que  se  falar  em  eventual
redução dos juros, nos exatos termos acima lançados, assistindo razão ao
banco recorrente. 

Ante todo o exposto, conhece-se de parte
do recurso e, nesta,  DÁ-SE PROVIMENTO  à apelação cível,  reformando a
sentença  vergastada  e  julgando  improcedente  a  pretensão  autoral.  Por
1 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20101130/tx012040.asp  



consequência,  mantenho  a  condenação  do  autor  a  pagar  os  honorários
advocatícios,  nos termos estabelecidos na sentença,  bem como as custas
processuais,  ficando suspensa a cobrança,  tendo em vista  o  benefício  de
gratuidade de justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

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, 21 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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