
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029532-90.2010.815.2001 — 13ª Vara Cível da Capital.
RELATOR: Ricardo  Vital  de  Almeida  –  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE: Fabio Andrade Cardoso. 
ADVOGADO: Jaime Gomes de Barros Junior 
APELADO:  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito  Mútuo  dos  Empregados  da  Johnson  & 
Johnson
ADVOGADO: Luiz José Biondi Junior

AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL  —  EMPRÉSTIMO  — 
PRELIMINAR — INTEMPESTIVIDADE DA RECOVENÇÃO — 
NÃO  POSTULAÇÃO  SIMULTÂNEA  —  REJEIÇÃO  — 
RECONVENÇÃO  INTERPOSTA  NO  MESMO  DIA  DA 
CONTESTAÇÃO — MÉRITO — REPETIÇÃO DO INDÉBITO 
—  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  —  AUSÊNCIA DE  MÁ-FÉ  — 
RESTITUIÇÃO  DE  FORMA  SIMPLES  —  CORREÇÃO 
MONETÁRIA — TERMO INICIAL — EVENTO DANOSO — 
REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO — DANO MORAL 
—  SIMPLES  COBRANÇA  ABUSIVA,  POR  SE  SÓ,  NÃO 
CONFIGURA  DANO  INDENIZÁVEL  —  SEGUNDO 
CONTRATO — ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TABELA 
SAC  —  NÃO  OCORRÊNCIA  —  COBRANÇA  DEVIDA  — 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  —  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA — MANUTENÇÃO — PROVIMENTO PARCIAL, 
APENAS  PARA  ALTERAR  O  MARCO  INICIAL  DA 
CORREÇÃO MONETÁRIA.

—  A reconvenção foi oferecida no mesmo dia da contestação,  só que em  
turnos  diferentes,  mas  antes  do  fechamento  do  expediente  forense,  não  
ocorrendo a preclusão consumativa.

— No que se  refere a cobrança ilegal da capitalização dos juros, o Superior 
Tribunal  de Justiça,  ao julgar o AgRg no AgI nº 881884,  de relatoria da 
Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09.08.2007, entendeu que a devolução  
em dobro só é cabível quando estiver provado a má-fé do credor.

— É entendimento pacificado nos Tribunais pátrios que o marco inicial da  
incidência  da  correção  monetária  é  o  evento  danoso  e  não  a  data  da  
publicação de sentença, podendo, inclusive, o Tribunal determinar de ofício 
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quando a sentença for omissa, não implicando em reformatio in pejus, por  
ser matéria de ordem pública.

— A simples  cobrança de encargo abusivo,  no  contrato bancário,  não  é  
suficiente para infligir ao consumidor angústia ou sofrimento que possam 
caracterizar-se como dano moral, tratando-se de mero dissabor, incapaz de  
justificar  a  indenização  por  dano  moral.”(TJMA;  Rec  0007729-
12.2009.8.10.0001; Ac.  120230/2012;  Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª  
Nelma Sarney Costa; Julg. 04/09/2012; DJEMA 27/09/2012).

—  O entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial  é  de  que  o  sistema  de  
amortização constante – SAC – não se mostra ilegal para a amortização do  
valor devido.

— De fato houve a ocorrência da sucumbência recíproca não tendo o que se  
alterar os honorários arbitrados.

Vistos etc.

Trata-se  de Apelação Cível interposta por Fábio de Andrade Cardoso 
em face da sentença de fls.181/190, proferida nos autos da  Ação de Revisão Contratual c/c  
repetição de indébito.

Na sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido 
para condenar o promovido a pagar ao autor a quantia de R$ 606,11 (seiscentos e seis reais e 
onze centavos),  devidamente atualizada com juros de mora no percentual  de 1% (um por 
cento) ao mês, a contar da data da citação válida, acrescida de correção monetária pelo INPC 
do período, este último a contar da data da publicação da presente decisão.

Do mesmo modo,  julgou parcialmente procedente a reconvenção, 
para condenar Fábio de Andrade Cardoso a pagar a Cooperativa, a quantia de R$ 1.121,50 (um 
mil, cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), devidamente atualizada com juros de mora 
no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação válida, acrescida de 
correção monetária  pelo  INPC do período,  este  último a  contar  da data  da publicação da 
presente decisão. 

Por  fim,  determinou  que  fosse  feita  a  compensação  dos  valores, 
devendo o saldo restante  ser  quitado por  Fábio de  Andrade Cardoso.  Custas  e  honorários 
advocatícios rateados entre as partes, conforme preceitua o art. 21 do Código de Processo Civil

Irresignado com a sentença, o autor da  ação revisional opôs embargos 
declaratórios apontando omissões e contradições na sentença embargada (fls. 192/195).

Às fls 198/202 o magistrado acolheu parcialmente os embargos para 
reconhecer sua omissão no tocante ao pronunciamento acerca da preliminar levantada pelo 
autor-reconvindo, que suscitou a intempestividade da reconvenção, por não ter sido interposta 
simultaneamente com a contestação. Com relação ao pedido de repetição de indébito, concluiu 
por afastar a devolução em dobro dos valores irregularmente cobrados, ante a inexistência de 
prova de má-fé na conduta da instituição financeira.
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Em suas razões recursais (fls. 204/211), o apelante requer a reforma da 
sentença de  primeira  instância,  extinguindo-se a  reconvenção,  desconsiderando todo o seu 
conteúdo e arbitrando honorários advocatícios de sucumbência recíproca em valor compatível. 
E ainda que condene o recorrido na repetição do indébito em dobro, nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor, ocorrendo a correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. 
Por fim, requer a condenação da recorrida nas custas e honorários advocatícios à base de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões às fls. 217/225. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls.230236, indicou a rejeição 
da  preliminar  arguida  e,  no  mérito,  opinou  no  sentido  de  provimento  parcial  do  recurso 
apelatório, indicando a incidência da correção monetária, a partir do evento danoso.

É o Relatório. 

Decido.

Preliminar:

• Intempestividade da Reconvenção

O apelante suscita a intempestividade da reconvenção sob o argumento 
de  que  não  fora  oferecida  simultaneamente  com  a  contestação,  pois  a  parte  promovida 
ofereceu  contestação  durante  o  turno  matutino  no  dia  13  de  setembro,  às  09  horas  e  37 
minutos, e atravessou uma reconvenção no turno vespertino daquela mesma data, às 17 horas e 
13  minutos,  assim,  miter  se  faz  afastar  a  reconvenção,  exitinguindo-se  sem resolução  do 
mérito, ensejando a preclusão.

In casu, a reconvenção foi oferecida no mesmo dia da contestação, só 
que em turnos diferentes, mas antes do fechamento do expediente forense, não ocorrendo a 
preclusão consumativa, pois, embora não tenham sido oferecidas simultaneamente (ao mesmo 
tempo), processualmente isto é dispensado. Ora, malgrado o Código de Processo Civil conte o 
tempo em horas, minutos e segundos, no exemplo específico, há um desprezo destas frações.

Portanto, é de ser considerada tempestiva a reconvenção interposta no 
mesmo dia da contestação, ainda que em horários distintos. Rejeitada a preliminar suscitada.

Mérito:

• Repetição de Indébito

O apelante aduz que a apelada deveria ter sido condenada a devolver 
ao mesmo o valor estipulado na sentença, em dobro, como reza o art. 42, parágrafo único do 
Código de Defesa do Consumidor.

No  que  se   refere  a  cobrança  ilegal  da  capitalização  dos  juros,  o 
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no AgI nº 881884, de relatoria da Ministra 
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Nancy Andrighi, julgado em 09.08.2007, entendeu que a devolução em dobro só é cabível 
quando estiver provado a má-fé do credor, consoante se infere do aresto transcrito: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. SISTEMA 
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
V - A devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo mutuário só é cabível em 
caso de demonstrada má-fé, o que não foi comprovado na espécie.
(...)
(STJ, AgRg no  REsp 956.733/RS,  Rel.  Ministro   SIDNEI BENETI,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008)

Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Revisão. Contrato de abertura de 
crédito. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 
Comissão  de  Permanência.  Repetição  do  indébito  em  dobro.  Inaplicável.  Juros 
remuneratórios. Ausência de argumentos capazes de ilidir a decisão agravada.
(...)
- A devolução em dobro depende da prova da má-fé do credor.
Agravo não provido.
(STJ,  AgRg  no  Ag 881884/RS,  Rel.  Ministra   Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma, 
julgado em 09.08.2007, DJ 27.08.2007 p. 238)

Por tais motivos, não restando configura a má-fé do credor, a sentença 
do magistrado a quo deve ser mantida.

• Da correção monetária.

Sustenta ainda que a sentença está equivocada com relação ao termo 
inicial da correção monetária, que fixou a data da publicação daquela, necessitando de justa e 
merecida reforma, devendo ser fixado como marco o evento danoso.

Vislumbra-se dos autos que tal argumentação, acerca do termo inicial 
para  correção  monetária,  deve  prosperar.  Isso  porque,  já  é  entendimento  pacificado  nos 
Tribunais pátrios que o marco inicial da incidência da correção monetária é o evento danoso e 
não a data da publicação de sentença,  podendo, inclusive,  o Tribunal determinar de ofício 
quando a sentença for omissa,  não implicando em  reformatio in pejus,  por ser matéria de 
ordem pública.

A correção monetária não constitui acréscimo pecuniário à dívida, mas apenas fator 
que garante a restituição integral do valor devido, fazendo frente aos efeitos erosivos 
da  passagem  do  tempo.  Dessa  forma,  para  que  a  devolução  se  opere  de  modo 
integral,  a  incidência  da  correção  monetária  deve  ter  por  termo  inicial  o 
momento dos respectivos desembolsos, quando aquele que hoje deve restituir já 
podia fazer uso das importâncias recebidas ( Precedente citado: REsp 737.856-RJ, 
Quarta Turma, DJ 26/2/2007. REsp 1.305.780-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
julgado em 4/4/2013. Informativo nº 522 do STJ)

• Dano moral

Vale destacar, ainda, que há de ser afastada a condenação referente à 
indenização por danos morais, já que “a simples cobrança de encargo abusivo, no contrato  
bancário, não é suficiente para infligir ao consumidor angústia ou sofrimento que possam 
caracterizar-se  como  dano  moral,  tratando-se  de  mero  dissabor,  incapaz  de  justificar  a  
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indenização  por  dano  moral.”(TJMA;  Rec  0007729-12.2009.8.10.0001; Ac.  120230/2012;  Segunda 
Câmara Cível; Relª Desª Nelma Sarney Costa; Julg. 04/09/2012; DJEMA 27/09/2012)  

Nesse sentido:

DIREITO  DO  CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONTRATO 
BANCÁRIO.  FINANCIAMENTO  DE  AUTOMÓVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO,  CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL. 
FUNDAMENTO  NA EXISTÊNCIA DE  ENCARGOS  ILEGAIS  E  ABUSIVOS. 
ILEGALIDADE RESTRITA À TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA (TLA). 
VALIDADE  DA TARIFA DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  (TAC)  E 
DA TARIFA DE  EMISSÃO  DE  CARNÊ  (TEC).  INDENIZAÇÃO  POR DANOS 
MORAIS.  DESCABIMENTO.  APELAÇÃO  PARCIALMENTE  PROVIDA.  (...) 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, 
DJe 18/05/2012). II. O direito do consumidor à extinção do contrato pela antecipação 
do  pagamento  das  prestações  remanescentes,  mediante  redução  proporcional  dos 
juros, não se sujeita a nenhuma condição para que possa ser implementado, sendo 
ilegal e abusiva, por isso, a cobrança da tarifa de liquidação antecipada (TLA). III. 
Sendo  veemente  a  abusividade  da  cobrança  do  encargo  ilegal,  deve  o  valor  ser 
restituído em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa 
do Consumidor. lV. A simples cobrança de encargo abusivo, no contrato bancário, 
não  é  suficiente  para  infligir  ao  consumidor  angústia  ou  sofrimento  que  possam 
caracterizar-se como dano moral, tratando-se de mero dissabor, incapaz de justificar 
a  indenização  por  dano  moral.  V.  Apelação  parcialmente  provida. (TJMA;  Rec 
0007729-12.2009.8.10.0001;  Ac.  120230/2012;  Segunda Câmara  Cível;  Relª  Desª 
Nelma Sarney Costa; Julg. 04/09/2012; DJEMA 27/09/2012)  

Na situação em exame, não se verifica nenhuma situação vexatória e 
ofensiva à honra do apelante, capaz de configurar o dano moral.

• Do segundo contrato

 Alega o apelante que o segundo contrato também deve ser considerado 
ilegal e abusivo, ante a existência de juros em patamar superior à taxa de mercado, apesar da 
utilização da tabela SAC.

O entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que o sistema de 
amortização constante – SAC – não se mostra ilegal para a amortização do valor devido. Nesse 
sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABIT-
AÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. 1.- (...).  4.- Esta Corte já assentou entendimento no 
sentido da legalidade do critério de amortização do saldo devedor mediante a ap-
licação de correção monetária e de juros, procedendo-se, em seguida, ao abatimento 
da prestação mensal do contrato de mútuo para aquisição de imóvel pelo Sistema 
Financeira da Habitação. 5.- (...). 9.- Agravo Regimental a que se nega provimento.
Processo AgRg no REsp 1143250 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0106180-0 Relator(a) 

Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 20/09/2011 Data da 

Publicação/Fonte DJe 04/10/2011.

A denominada “Tabela SAC”, assim como a Tabela Price, é sistema de 
cálculo do valor da prestação, permitido pela autoridade monetária e não implica, por se só, 
abusividade, cabendo a parte interessada demonstrar eventual excesso.
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• Honorários advocatícios

De fato houve a ocorrência da sucumbência recíproca não tendo o que 
se alterar nos honorários arbitrados.

• Dispositivo

Feitas  estas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL AO 
RECURSO, com fulcro no art.557, §1º-A do CPC, apenas para atribuir como termo inicial da 
correção monetária a data do evento danoso.

Publique-se. Intimem-se.  

João Pessoa, 28 de agosto de 2014

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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