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" CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CDC. TABELA PRICE. SISTEMA 
SACRE. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 

1. Os autores, ora apelantes, firmaram com a CEF, em 17/03/1997, Contrato por Instrumento 
Particular de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Hipoteca, com prazo de amortização de 240 
(duzentos e quarenta) meses, pelo sistema PES/PRICE e taxa anual de juros nominal de 8,2 %. Contudo, 
em 21/02/2001, foi realizado aditamento, em que foi renegociada a dívida originária do Contrato de 
Financiamento Habitacional, em que o reajuste dos encargos mensais deixou de vincular-se ao salário, 
passando a ser regido pelo Sistema SACRE. 

2. Em que pese a aplicabilidade do CDC aos mútuos habitacionais, não é possível concluir que, por se 
cuidar de contrato de adesão, as suas cláusulas são, automaticamente, leoninas. 

3. O perito do juízo observando a renegociação da dívida que modificou o sistema de amortização para 
o Sistema SACRE, bem como outras cláusulas contratuais, dentre elas, a do reajuste da prestação que 
passou a ser recalculada a cada 12 meses sem a influência do PES/CP, concluiu pela inexistência de 
anatocismo e pelo correto reajuste dos encargos tomando como base a renegociação da dívida.  

4. Apelação desprovida.” 
A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos 

artigos 42, parágrafo único do CDC, 4º do Decreto nº 22.626/33 (fls. 826/835).  
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 872/874). 
É o breve relatório. Decido. 
Não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os 

dispositivos infraconstitucionais alegadamente violados. 
O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as 

conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso espec ial, pois a aferição da ofensa a texto de lei 
teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível. 

À luz da súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado, em sede de recurso especial, o 
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos ("A pretensão de simples reexame de prova não 
enseja recurso especial"). Significa dizer que a premissa equivocada deve ser demonstrada com o corpo 
teórico constatado pelo acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas.  

In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo 
que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório 
dos autos, o que, como visto, é vedado.  

Além disso, o julgado, em princípio e em juízo de delibação, parece não destoar da linha do STJ, e 
torna imperativa a incidência da súmula n.º 83 do próprio STJ. 

O debate no especial encontra óbice na súmula nº 7 do STJ. Não restou demonstrado, sem 
necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados. 

Por fim, nos termos da súmula n.º 5 do STJ, "a simples interpretação de cláusula contratual não 
enseja recurso especial". 

Do exposto, INADMITO o recurso especial. 
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2018 
GUILHERME COUTO DE CASTRO 
Desembargador Federal 
Vice-Presidente 
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