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APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO. 
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS 
DE  12%  AO  ANO.  ITEM  QUE  NÃO  FORA  OBJETO  DO 
PEDIDO  INICIAL.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA,  NESTE 
PONTO.  NULIDADE  PARCIAL.  PRINCÍPIO  DO 
APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.  BANCO 
QUE  NÃO  JUNTA  CONTRATO,  PROVA  QUE  LHE 
COMPETIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS,  VALORES 
COBRADOS  ACIMA  DO  CONTRATADO  E  PRÊMIO  DE 
SEGURO.  ÔNUS  DO  BANCO.  AUSÊNCIA  DA 
DESCONSTITUIÇÃO  DO  DIREITO  DA  AUTORA. 
CONDENAÇÃO.  PROVA  DA  MÁ-FÉ  NÃO 
DEMONSTRADA.  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES. 
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  ART.  557,  §  1º-A,  CPC. 
REFORMA  DO  DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO APELATÓRIO.

-  “Configura-se  o  julgamento  extra  petita  quando  o  juiz 
concede  prestação  jurisdicional  diferente  da  que  lhe  foi 
postulada  ou  quando  defere  a  prestação  requerida,  porém 
com  base  em  fundamento  não  invocado  como  causa  do 
pedido.  2.  Constatado  que  o  julgamento  deu-se  fora  dos 
limites  traçados  pela  parte,  fica  ele  sujeito  à  declaração  de 
nulidade”. “[...] Se a decisão contém vários capítulos e apenas 
quanto a um deles se mostra extra petita, bastará que se anule 
o capítulo viciado, preservando-se os demais”1.

-  Não  havendo  cópia  dos  contratos  nos  autos,  impossível 
verificar a existência da pactuação da capitalização mensal e 
outros  encargos,  o  que importa  reconhecer  a  ilegalidade de 
suas cobranças, nos termos dos artigos 333, II, do CPC, assim 

1 Curso  de  Direito  Processual  Civil.  Didier  Jr.,  Fredie;  Braga,  Paula  Sarno;   Oliveira,  Rafael.  v.2,  5  ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2010



como, do artigo 6º, VIII, do CDC.

-  Nos  termos  da  Jurisprudência  dominante  dos  Tribunais 
Pátrios,  a  restituição  de  pagamentos  excessivos  deve  ser 
simples e não em dobro, quando não há nos autos prova de 
que a instituição financeira tenha agido com dolo ou má-fé na 
cobrança, como ocorrido na casuística.

- Conforme art. 557, §1º-A, CPC, “Se a decisão recorrida estiver 
em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal 
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Elza Maria Rolim Wanderley 
Monteiro contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de 
Campina Grande nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e 
indenização  por  danos  morais,  promovida  pela  parte  recorrente  em  desfavor  do 
Banco Santander (Brasil) S/A, ora recorrido.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
improcedente a pretensão formulada na inicial, por entender pela possibilidade da 
fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e pela legalidade do prêmio 
de seguro contratado, inclusive porque não há prova de que o referido seguro foi 
firmado sob coerção.

Inconformado,  o  polo  promovente  interpôs  tempestivamente 
suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  da  decisão  de  primeiro  grau, 
argumentando, em suma, que o sentenciante decidiu diverso do postulado na inicial, 
tratando da legalidade dos juros de 12% ao ano, quando, na verdade, a insurgência 
em testilha reside na cobrança de valores superiores ao realmente contratado.

Adiante, afirma que a capitalização de juros não foi firmada de 
forma  expressa  e  que  a  instituição  bancária  acrescentou  unilateralmente,  sem  a 
anuência da recorrente, a cobrança de prêmio de seguro, bem como, defende que a 
restituição dos valores cobrados indevidamente deverá ser em dobro.

Outrossim, discorre sobre a correção monetária, juros de mora e 
honorários sucumbenciais, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Devidamente  intimada,  a  instituição  bancária  recorrida 
apresentou contrarrazões, postulando pela manutenção da sentença e desprovimento 
do apelo (fls. 125/150).



Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. DECIDO.

A  princípio,  importante  destacar  que  a  autora  recorrente 
celebrou  contrato  de  crédito  pessoal  com  o  banco  demandado,  ora  apelado,  no 
entanto, alega que lhe são impostas, indevidamente, cobranças superiores ao que foi 
contratado, capitalização de juros, entre outros encargos ilegais.

Antes  de  analisar  tais  pleitos,  imperioso  ressaltar,  conforme 
registrado nas razões de recurso, que a decisão a quo é extra petita em parte de seus 
fundamentos,  pois,  trata  de  matéria  não  vinculada  na  peça  vestibular,  é  dizer,  a 
autora  se  insurge  em  face  de  valores  superiores  àqueles  constantes  no  contrato, 
enquanto, a sentença transita na possibilidade da cobrança dos juros remuneratórios 
acima de 12% ao ano, destacando precedentes e normas acerca da matéria.

Nesses  termos,  é  de  se  reconhecer  que  a  decisão  recorrida 
decidiu de forma diversa do foi pleiteado na exordial, devendo, portanto, ser sanado 
tal equívoco, com a consequente nulidade parcial,  aproveitando-se os demais atos 
processuais.

Apreciando  os  pedidos  iniciais  no  tangem  à  cobrança  de 
quantia superior à contrata, à inclusão de forma unilateral do prêmio de seguro no 
contrato  e  à  capitalização  indevida  de  juros,  impende  frisar  que  a  promovente 
colacionou  nos  autos  extrato  bancário  do  empréstimo  (fls.  17/27),  bem  como, 
detalhamento de cálculo (fls. 43/44), a fim de demonstrar que os valores cobrados 
pelo banco estão superando àquele acordado.

Por  outro  lado  e  diante  dos  documentos  apresentados  pela 
autora, oportuno ao banco a demonstração e exibição do contrato, não apenas em 
razão da teoria da inversão do ônus da prova, mas também porque o legislador, 
diretamente na lei, ou por meio de poderes que atribui, específica ou genericamente, 
ao  juiz,  modifica  a  incidência  do  onus  probandi,  transferindo-o  para  a  parte  em 
melhores condições de suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente. 

Todavia,  folheando  o  caderno  processual,  não  se  verifica 
qualquer documento apresentado pela instituição bancária, muito menos o contrato 
firmado entre as partes litigantes, limitando-se aquele a argumentos que, por si só, 
não tem o condão de desconstituir parte das pretensões iniciais. 

A esse  respeito,  pois,  há  de  se  adiantar  que  falece  razão  ao 
apelado, uma vez que aplicável ao caso as normas previstas no Código de Defesa do 



Consumidor, nos termos da Súmula n° 297 do STJ.

Assim,  embora  firmado  o  contrato  sem  qualquer  indício 
aparente  de  vício  no  consentimento,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  reputadas 
ilegais, nos termos da lei consumerista.

A teor do disposto no art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do 
Consumidor, este tem direito à alteração de cláusulas contratuais iníquas e abusivas:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
[...]
V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam 
prestações  desproporcionais  ou  sua  revisão  em  razão  de  fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

À  luz  de  tal  raciocínio,  portanto,  e  trasladando-se  referido 
entendimento ao caso em deslinde, há de se proceder ao exame da legalidade da 
cobrança dos juros capitalizados. 

O  STJ  tem  entendido  que  nas  operações  realizadas  pelas 
instituições financeiras permite-se a capitalização dos juros na periodicidade mensal 
quando pactuada, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 
n. 1.963-17 (31.3.00). 

O contrato em discussão foi celebrado a partir do ano de 2011, 
como se observa dos documentos carreados ao autos. No entanto, não há prova de 
que a capitalização fora pactuada, notadamente porque o banco réu não juntou aos 
autos o contrato, prova que lhe competia.

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  REVISIONAL 
DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato 
de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não 
implica abusividade;  impõe-se sua redução, tão-somente,  quando 
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para 
operações da mesma espécie.  II  -  Nas operações realizadas pelas 
instituições  financeiras  permite-se  a  capitalização  dos  juros  na 
periodicidade  mensal  quando  pactuada,  desde  que  celebradas  a 
partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). III - 
O entendimento predominante neste Tribunal é no sentido de que 
é lícita a cobrança dos juros moratórios até o limite de 12% ao ano, 
desde  que  pactuados.  Agravo  improvido.  (AgRg  no  REsp 
879902/RS, Rel. Ministro  SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, 19/06/2008, 
DJe 01/07/2008).

Neste  norte,  é  de  não  se  reconhecer  a  permissão  da 
capitalização,  porquanto,  a  par  de  ter  sido  o  contrato  firmado  após  a  Medida 



Provisória n. 1.963-17 (31.3.00), não há provas de que a capitalização foi pactuada.

Com relação à cobrança acima do que realmente contratado, 
assim como, no tocante à contratação, sem anuência da autora, do prêmio de seguro 
no importe de R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais), impende registrar 
que  merecem amparo,  pois,  utilizando-se do mesmo fundamento  acima,  o  banco 
apelado  não  desconstituiu  o  direito  da  promovente,  o  que  poderia  ser  realizado 
através  da  apresentação  do  contrato  e  de  contabilidade  referente  aos  valores 
contratados, a fim de verificar, inclusive, se o seguro foi realmente contratado pela 
autora ou não. 

Portanto,  essencial  asseverar,  desta  feita,  que  o  provimento 
jurisdicional a quo merece reforma, haja vista o réu não ter se desincumbido do ônus 
de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 
autora,  nos termos do disposto nos arts. 333, II,  e 359, I,  do CPC. Sendo assim, a 
procedência do pedido é medida de rigor.

Corroborando, pois, referido raciocínio, vem se manifestando a 
Jurisprudência dominante desta Egrégia Corte,  nos termos do que fazem prova a 
ementa a seguir colacionada:

PROCESSO  CIVIL  Ação  revisional  de  contrato  com  pedido  de 
tutela  antecipada  Sentença  que  julgou  extinto  o  processo  sem 
resolução do mérito por inépcia da inicial Apelo Pedido de exibição 
de  contrato  que  não  necessariamente  precisa  anteceder  a  ação 
principal  Nulidade  decretada  Provimento  do  Recurso  -  Remessa 
dos autos à vara de origem. 0 STJ entende que a parte, ao propor 
ação principal, ao invés de ajuizar anteriormente ação cautelar de 
exibição  de  documentos,  tem  a  faculdade  de,  por  simples 
requerimento,  pleitear  a  exibição  de  todos  os  documentos  que 
entender  necessários  para  o  deslinde  da causa.  No caso em tela, 
deveria  o  magistrado ter  determinado  a  exibição  do  documento, 
consoante prescreve o art.355 do CPC. Não apresentando o banco o 
documento pleiteado, aplicar-se-ia o art.359 do CPC, admitindo-se 
como verdadeiros  os  fatos  que,  por  meio do  documento,  a  parte 
pretendia provar. A Quarta Turma do STJ entendeu que o pedido 
de  exibição  de  contrato  não  necessariamente  precisa  anteceder  a 
ação principal. (TJPB 07520120013141, 3 CAMARA CIVEL, Rel. Des. 
GENÉSIO G. PEREIRA FILHO – 23/10/2012).

Com relação à restituição de pagamentos excessivos, deve ser 
de  forma  simples  e  não  em  dobro,  quando  não  há  nos  autos  prova  de  que  a 
instituição financeira tenha agido com dolo ou má-fé na cobrança, como ocorrido na 
casuística.

Em razão de todas as considerações tecidas acima, com fulcro 



no artigo 557, § 1º-A, do CPC, bem como, na jurisprudência dominante do Colendo 
STJ e do TJPB,  dou provimento parcial ao recurso apelatório,  para anular parte da 
sentença, por ser extra petita, e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o 
banco  a  restituição  simples,  no  que  se  referem  às  cobranças  indevidas  de 
capitalização  de  juros,  prêmio  de  seguro  e  valores  superiores  ao  contratado, 
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a cobrança indevida, e juros de 
mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Custas  processuais  e  honorários  advocatícios  pelo  banco 
apelado, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


