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Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  PREVISÃO
CONTRATUAL.  INEXISTÊNCIA  DE
ONEROSIDADE EXCESSIVA. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DAS SÚMULAS Nº 539 E 541
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
VALORES  QUE  EXPRIMEM  A  MÉDIA
COBRADA  EM  MERCADO  PARA
CONTRATOS  DA  MESMA  ESPÉCIE.
REFORMA  DO  DECRETO  JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  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.

− 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.
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- 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”.  Em se
verificando a disparidade entre os juros mensais e os
anuais,  afigura-se  expressa  a  contratação  de  juros
capitalizados no contrato, sendo lícita a sua cobrança.

-  Verificando-se  a  legalidade  na  cobrança  de
capitalização  de  juros,  a  reforma  da  sentença  é
medida que se impõe.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo HSBC Bank Brasil
S/A contra sentença (fls.  74/78), nos autos da “Ação de Revisão de Contrato
com Repetição de Indébito” ajuizada por Manoel Rodrigues da Silva Neto.

Na peça de ingresso, afirmou o autor ter celebrado contrato de
arrendamento  mercantil  no  valor  de  R$ 15.000,00 (quinze  mil  reais),  cujo
cumprimento se daria com o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais no
valor de R$ 447,94 (quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro
centavos), totalizando R$ 26.876,40 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e
seis reais e quarenta centavos).

Em seguida, alegou que foram aplicados indevidamente juros
compostos,  capitalizados com a utilização da Tabela Price,  embora ausente
cláusula expressa. Por fim pugnou pela revisão do contrato com a restituição
na forma dobrada dos valores indevidamente cobrados.

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira  apresentou
contestação  (fls.  20/41),  discorrendo  sobre  a  autonomia  da  vontade,  o
equilíbrio  contratual  e  a  boa-fé  objetiva.  Ainda defendeu a inexistência  de
cláusulas abusivas e a inaplicabilidade das normas consumeristas. 

Destacou a legalidade na cobrança de juros capitalizados, tendo
em  vista  a  previsão  expressa  da  taxa  de  juros  mensal  e  anual.  Ao  final,
asseverou a impossibilidade de repetição de indébito.

Réplica impugnatória (fls. 54/56).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou

Apelação Cível nº 0117278-25.2012.815.2001 2



parcialmente  procedentes  os  pedidos  contidos  na  inicial,  consignando  os
seguintes termos na parte dispositiva:

“ISTO POSTO, por tudo mais que dos autos consta e
princípios  de  direitos  atinentes  à  espécie,  com
fundamento no disposto no art.  269, I do CPC c/c
arts.  6º  e  51  ambos  do  CDC,  ACOHLO
PARCIALMENTE o pedido inicial, com resolução do
mérito, para DECLARAR a ilegalidade no tocante à
capitalização dos  juros,  bem  assim,  reconhecer  o
indébito  na  cobrança  indevida  das  prestações,
expurgando o excesso por meio de compensação com
as  parcelas  eventualmente  ainda  vincendas  ou
vencidas,  na  forma simples,  a  ser  observado para
efeito de cumprimento efetivo desta decisão.

Condeno  ainda  o  demandado  ao  pagamento  de
custas  processuais  e  honorários  advocatícios  que
arbitro  em  R$  1.000,00  (mil  reais),  ante  a
sucumbência mínima do autor nos termos do art. 21
do CPC”.

Inconformada, a parte promovida interpôs Recurso Apelatório
(fls.  80/97),  alegando  a  ausência  de  motivos  ensejadores  de  revisão  de
contrato,  tendo em vista  o  prévio  consentimento  das  cláusulas  contratuais.
Defende que é admitida a capitalização de juros, quando a previsão da taxa
anual existente no contrato for superior ao duodécuplo da mensal, ainda que
não exista no contrato previsão expressa de capitalização de juros. 

Em seguida, destaca a impossibilidade de restituição de valores,
uma vez que não houve pagamento indevido. Finalmente, aduz a exorbitância
do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 106/109).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 113). 

É o relatório.

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
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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
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  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  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
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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 de seus argumentos. 

Como relatado, a presente insurgência recursal gira em torno do
afastamento da capitalização de juros e sua restituição na forma simples, bem
como da condenação em verba honorária sucumbencial em valor exorbitante.

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
Enunciado nº 297 da Súmula 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. 

Há de se destacar, prefacialmente, que o caso versado nos autos
dispensa maiores delongas, uma vez que consubstancia hipótese reverberada
em recente entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se
do Enunciado nº 539 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
cuja redação foi aprovada em 10/06/2015, in verbis:

Súmula 539 – STJ:  “É permitida a capitalização de
juros  com  periodicidade  inferior  à  anual  em
contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema  Financeiro  Nacional  a  partir  de
31/3/2000(MP 1.963  -  17/00,  reeditada  como  MP
2.170 - 36/01), desde que expressamente pactuada”

Não há que se cogitar em inaplicabilidade do entendimento ou
das normas resultantes do precedente supracitado, haja vista que os casos que
deram origem à instauração das milhares de demandas revisionais tinham por
objeto idêntica forma de pactuação àquela firmada pela promovente, qual seja
o contrato de financiamento de automóvel. 

Logo, o entendimento sumulado espelha a fundamentação de
que a capitalização de juros 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
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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.

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).

No caso em tela,  verifica-se que o contrato de arrendamento
mercantil  foi  firmado em  agosto de  2010 e,  conquanto não tenha  cláusula
expressa prevendo a capitalização de juros, patente está que foi devidamente
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pactuada, pois a disparidade, entre  os valores explicitados como pagamentos
mensais  e anuais, é tamanha que demonstra claramente a existência de juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano.

Ora,  verificando-se  que  a  taxa  de  juros  anual  ultrapassa  o
duodécuplo da taxa mensal, considera-se a previsão expressa da cobrança de
juros  capitalizados,  entendo que  houve  o  devido conhecimento  acerca  da
existência  de  ganho  pelo  capital  na  avença  firmada  junto  à  instituição
bancária.

Nesse  sentido,  entendo  que  a  previsão  no  instrumento
contratual,  livremente  assinado  pelas  partes,  da  taxa  de  juros  mensal
(1,7589%)  e  anual  (23,14%),  faz-se  suficiente  para  compreensão  do
consumidor quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente, levando à
conclusão  de  que,  dessa  forma,  encontram-se  pactuados.  Além  disso,  não
vislumbro igualmente discrepância com o valor médio observado no mercado,
consoante  informações  do  Banco  Central
(http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls  )  ,  porquando,  no  mês  da
avença (agosto de 2010), a taxa média de mercado era 1,77 a.m e 23,44% a.a
para a modalidade de negócio jurídico firmado entre as partes. 

Concluo, então, pela licitude da capitalização de juros após a
edição  da  já  mencionada  Medida  Provisória,  desde  que  tenha  previsão
contratual, como no presente caso.

Há de se destacar que o contrato de leasing se traduz em uma
operação  financeira,  em  geral  de  médio  a  longo  prazo,  fundada  num
verdadeiro contrato de locação de bens móveis ou imóveis. A definição legal
do arrendamento mercantil está contida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº
6.099/1974, que assim dispõe:

“Art.  1º  O tratamento tributário das  operações de
arrendamento mercantil reger-se-á pelas disposições
desta Lei. 
Parágrafo  único  -  Considera-se  arrendamento
mercantil,  para  os  efeitos  desta  Lei,  o  negócio
jurídico  realizado  entre  pessoa  jurídica,  na
qualidade  de  arrendadora,  e  pessoa  física  ou
jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha
por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela
arrendadora,  segundo  especificações  da
arrendatária e para uso próprio desta. 

Dessa forma, o arrendamento mercantil é a cessão do uso de um
bem, por um determinado prazo, mediante contrato, pelo qual, via de regra, a
instituição  financeira  (arrendante)  adquire  um  bem  escolhido  pelo  cliente
(arrendatário) e, em seguida, o aluga a este último. Ao término do contrato, o
arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, por devolver o
bem arrendado à arrendadora ou dela adquirir o bem, pelo valor de mercado
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ou por um valor residual garantido definido no contrato.

Assim, é nítida a finalidade social desta espécie contratual, qual
seja a obtenção de uma dada contraprestação pela efetiva disponibilização, por
parte da instituição financeira, da fruição de um bem de que necessita o cliente
que lhe procura. 

Dentre  desse  contexto,  e  verificando-se os  valores  pactuados
entre  as  partes,  não  se  visualiza  qualquer  abusividade  idônea  à  revisão
contratual, revelando-se incorreta a sentença recorrida.

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
da autora para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido contido
na exordial, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil.

Em virtude da modificação do julgado, condeno a parte autora
em custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),
observando-se o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

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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