
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000062-28.2012.815.0551 — Comarca de Remígio
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Posto Daniel Ltda e outros
ADVOGADOS : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva, Ricardo de Almeida Fernandes e 
outros
APELADO : Banco do Brasil S/A
ADVOGADOS : Luis  Carlos  Monteiro  Laurenço,  Celso  David  Antunes,  Douglas 
Anterio de Lucena e outros

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  COBRANÇA  — 
PROCEDÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —  PRELIMINAR 
—  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  —  REJEIÇÃO  — 
MÉRITO — CONTRATO DE CRÉDITO — ALEGAÇÃO 
DE CLÁUSULAS ABUSIVAS  — IMPOSSIBILIDADE DE 
REVISÃO CONTRATUAL — NATUREZA DISTINTA DE 
AMBAS  AS  AÇÕES  —  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
'CAPUT', DO CPC — SEGUIMENTO NEGADO  

—  “A ação de cobrança, de natureza constitutiva e condenatória, tem 
por  escopo constituir  um título (judicial),  o  que  tornará  possível  a 
cobrança de valor previamente definido, decorrente da relação jurídica 
de  crédito  e  débito  entabulada  entre  as  partes;  II  -  A  ação 
revisional/anulatória de contrato, por sua vez, de natureza declaratória, 
objetiva  a  discussão  da  relação  contratual  desde  a  sua  celebração, 
buscando  exatamente  a  definição  dos  valores  que  poderão  ou  não 
serem  objeto  de  futura  ação  de  cobrança.  III  -  Desse  modo,  a 
pretensão de, em sede de ação de cobrança, se revisar/anular cláusulas 
contratuais,  revela-se  insubsistente,  sendo  necessário,  para  tal 
desiderato,  o  ajuizamento  de  demanda  revisional  ou  anulatória.” 
(REsp  999282/SE,  Rel.  Min.  Massami  Uyeda,  Data  da 
Publicação/Fonte DJe 21/06/2011)

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por  Posto Daniel Ltda e 
outros contra a sentença proferida pelo juízo a quo (fls. 181/185), nos autos da Ação de 
Cobrança  ajuizada  pelo  Banco  do  Brasil  S/A,  julgando  procedente  o  pedido, 
condenando as partes demandadas, em solidariedade,  ao pagamento do débito de R$ 
119.247,56 (cento e dezenove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis 
centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 
INPC, a partir da citação. 
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Em suas razões recursais (fls. 188/198), os apelantes levantaram 
a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, asseguram ser ilegal a cumulação de 
comissão  de  permanência  com  juros  remuneratórios  e  moratórios,  além  de  restar 
ausente a expressa previsão sobre a capitalização de juros e aplicação da Tabela Price 
no  contrato.  Por  fim,  requerem  a  devolução  dos  valores  pagos  a  maior  na  forma 
dobrada.

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 279).

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls. 
287/171, opinando pela rejeição da preliminar e, no mérito, apenas indica que o feito 
retome o seu caminho natural, submetendo-se ao elevado crivo da Egrégia Câmara.

É o relatório. Decido.

DA PRELIMINAR

Cerceamento de Defesa

Os apelantes levantaram a preliminar de cerceamento de defesa 
sob o argumento de terem solicitado a realização de perícia contábil, contudo, não foi a 
mesma realizada.

No entanto, o caso em tela comporta o julgamento antecipado da 
lide, pois o mérito se trata de questão meramente de direito, e não reclamam os fatos de 
provas a serem produzidas em audiência. Quando se encontram presentes os requisitos 
necessários para se julgar antecipadamente a lide, deverá o Juiz fazê-lo, nos termos do 
art. 330, I do Código de Processo Civil:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I – quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de  
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

É de  se  ressaltar  que  o  julgamento  antecipado  da  lide  não  é 
faculdade,  mas  um  dever-poder  do  magistrado,  ao  qual  está  adstrito  se  ocorrente 
quaisquer das hipóteses do art. 330 do CPC (quando a questão de mérito for unicamente 
de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em 
audiência; quando ocorrer a revelia - art. 319 do CPC), não lhe cabendo qualquer poder 
discricionário para proceder à indevida ou impertinente dilação probatória, sob pena de 
ofensa ao princípio da celeridade processual.

Ademais,  em nome do Princípio  do Livre  Convencimento  do 
Juiz, consagrado no Direito pátrio (art. 130 do CPC), há atribuição ao magistrado de 
pleno  poder  na  avaliação  das  provas,  devendo  buscar  nelas  os  subsídios,  bases  e 
fundamentos de sua decisão.

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar  
as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências  
inúteis ou meramente protelatórias.
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Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA. 
FUNDAÇÃO  DOS  ECONOMIÁRIOS  FEDERAIS  -  FUNCEF. 
CUMPRIMENTO  DA  SENTENÇA.  IMPUGNAÇÃO.  CERCEAMENTO 
DE  DEFESA.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
REEXAME  DA  MATÉRIA  DISCUTIDA.  IMPOSSIBILIDADE. 
1.Cerceamento de defesa não configurado no caso em exame, uma vez 
que o  juiz  é  o  destinatário  das  provas,  cabendo a  ele  aferir  sobre  a 
necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 
do CPC, presente o fato de que para apuração do quantum devido se mostra 
desnecessária a realização de perícia técnica, cabendo ao credor instruir seu 
pedido tão somente com a memória discriminada e atualizada da conta geral, 
nos moldes do art. 475-B, do Código de Processo Civil. 2.A parte agravante 
se opôs quanto aos  índices  de atualização monetária  para elaboração  dos 
cálculos  do  quantum  condenatório  somente  em  sede  de  impugnação  ao 
cumprimento de sentença,  não o fazendo oportunamente, isto é, durante a 
instrução do processo de conhecimento, motivo pelo qual, a toda evidência, a 
matéria agora deduzida encontra óbice ante a preclusão ocorrida. 3.Assim, 
não  é  passível  de  rediscussão  neste  estágio  processual,  inclusive  por 
constituir ofensa à coisa julgada material o pedido levado a efeito, a teor do 
que estabelece o art. 474 da lei adjetiva precitada. 4.A multa prevista no art. 
475-J  do  CPC incide  após  o  trânsito  em julgado  da  condenação  com  a 
ciência  inequívoca  do  resultado  do  feito,  mediante  a  intimação  de  seu 
procurador  legalmente  habilitado  e  com  poderes  para  tanto,  sendo 
desnecessária a intimação pessoal da parte executada para cumprir o julgado 
nesta hipótese. 5.Portanto, ao não adimplir voluntariamente a obrigação, a 
parte opta por atentar aos princípios da celeridade e efetividade da prestação 
jurisdicional,  devendo arcar  com aquele  ônus  processual.  6.Desnecessária 
nova intimação pessoal do devedor quando esta foi realizada na pessoa de 
seu procurador, o qual detém poderes para receber este tipo de cientificação. 
Negado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 
70042346015,  Quinta Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator: 
Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 31/08/2011)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O promovente, ora apelado, ajuizou a presente ação de cobrança 
alegando ser credor da importância de  R$ 119.247,56 (cento e dezenove mil, duzentos 
e quarenta  e sete reais  e cinquenta e seis  centavos),  decorrente  da inadimplência  de 
contrato firmado com a parte promovida/apelante.

O magistrado a quo julgou procedente o pedido, condenando as 
partes demandadas, em solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 119.247,56 (cento 
e dezenove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), com juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da 
citação. 

Asseguram os apelantes ser ilegal a cumulação de comissão de 
permanência com juros remuneratórios e moratórios, além de restar ausente a expressa 
previsão sobre a capitalização dos juros e aplicação da Tabela Price no contrato. Por 
fim, requerem a devolução dos valores pagos a maior na forma dobrada.
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Pois  bem.  Importante  destacar,  primeiramente,  ser  incabível 
conhecer dos argumentos expostos nas razões do apelo.

Não obstante as possíveis abusividades existentes no contrato, é 
forçoso  reconhecer  que  os  apelantes  pugnaram  pela  revisão  em  sede  totalmente 
imprópria, pois tal questão deveria ter sido objeto de reconvenção ou mesmo de ação 
própria, o que não foi observado no presente caso. Dessa forma, impossível a pretendida 
revisão contratual.

Seguindo essa  linha  de  raciocínio,  cite-se  o  entendimento  do 
STJ:

RECURSO ESPECIAL -  AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE 
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE - 
NATUREZAS  JURÍDICAS  DISTINTAS  DE  AMBAS  AS  AÇÕES  - 
PEDIDOS  E  CAUSAS  DE  PEDIR  -  INCOMPATIBILIDADE  - 
PRECEDENTES -  RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.  I  -  A ação de 
cobrança,  de  natureza  constitutiva  e  condenatória,  tem  por  escopo 
constituir um título (judicial), o que tornará possível a cobrança de valor 
previamente definido, decorrente da relação jurídica de crédito e débito 
entabulada entre as partes; II - A ação revisional/anulatória de contrato, 
por sua vez,  de natureza declaratória,  objetiva a discussão da relação 
contratual desde a sua celebração, buscando exatamente a definição dos 
valores que poderão ou não serem objeto de futura ação de cobrança. III 
-  Desse  modo,  a  pretensão  de,  em  sede  de  ação  de  cobrança,  se 
revisar/anular  cláusulas  contratuais,  revela-se  insubsistente,  sendo 
necessário, para tal desiderato, o ajuizamento de demanda revisional ou 
anulatória. IV - Recurso especial improvido. (REsp 999282/SE, Rel. Min. 
Massami  Uyeda,  Data  da  Publicação/Fonte  DJe  21/06/2011)  (GRIFADO)

No mesmo norte:
COBRANÇA.  CONTRATO  BANCÁRIO.  CONTESTAÇÃO.  REVISÃO 
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO 
DE AÇÃO AUTÔNOMA  OU RECONVENÇÃO.  JUROS DE MORA.  - 
Para  postular  a  revisão  de cláusulas  contratuais  em sede de  ação de 
cobrança, que não possui caráter dúplice, necessário o ajuizamento de 
ação própria ou o manejo da respectiva reconvenção.  (Apelação Cível 
1.0701.06.165112-4/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13ª CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 15/05/2014, publicação da súmula em 23/05/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO COM FUNDAMENTO  NO ART.  267,  VI,  DO CPC.  NÃO 
CABIMENTO.  AUTENTICAÇÃO  DE  DOCUMENTOS. 
DESNECESSIDADE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO 
CONFIGURADO. REVISÃO DE  CLÁUSULAS  SUPOSTAMENTE 
ABUSIVAS.  PRETENSÃO  FORMULADA  DE  FORMA  GENÉRICA  E 
PELA VIA  INADEQUADA. Incabível  a  extinção  do  processo  com 
fundamento no art. 267, VI,  do CPC, quando os documentos trazidos pela 
parte  autora  são  adequados  e de  acordo  com  a  legislação.  Inexiste 
necessidade de autenticação dos documentos colacionados juntamente com a 
inicial,  se  não  há  indícios  ou  alegação  da  parte  contrária  de  vício  ou 
falsidade. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova 
pericial, quando a parte supostamente interessada mantém-se silente e inerte 
após  instada  a  especificar  as  provas  pretendidas. Incabível  em  Ação 
de Cobrança invocar-se  como  matéria  de  defesa  abusividades  de 
eventuais cláusulas, por ser indispensável o ajuizamento de ação própria 
ou  mesmo  o  manejo  de  reconvenção  para  se  insurgir  quanto  a  tal 
questão.  E  ainda  que  assim  não  fosse,  fato  é  que  a  ausência  de 
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especificação de quais cláusulas seriam ilícitas ou índices que deveriam 
ser decotados da dívida, impede o exame da matéria, por ser vedado ao 
Magistrado  o  reconhecimento  de  ofício  de  eventuais  abusividades  de 
cláusulas  nos  contratos  bancários,  nos  termos  da  Súmula  nº  381  do 
STJ. (TJMG; APCV 1.0324.13.001332-3/001; Rel. Des. Arnaldo Maciel; 
Julg. 05/08/2014; DJEMG 11/08/2014)  

Pelo exposto, rejeito a preliminar e, aplicando o art. 557, caput, 
do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2014. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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