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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000897-84.2012.815.0981.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Queimadas.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Celma Miranda Correia. 
Advogado : Francisco Pedro da Silva.
Apelado : Hipercard Banco Multiplo S/A. 
Advogado : Wilson Sales Belchior. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.   SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA
PARTE AUTORA.  PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  RECURSO  NÃO
CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CARTÃO
DE  CRÉDITO.  FATURA PAGA EM  ATRASO.
INCIDÊNCIA  DE  ENCARGOS  DE  MORA.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DESPROVIMENTO. 

-  Ao  recorrente  é  defeso  formular  alegações,  na
instância  recursal,  sobre  temas  que  não  foram
suscitados  em primeiro  grau,  pois  consubstancia-se
em inovação recursal vedada.

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

- No caso concreto,  não há que se falar em restituição
da quantia perquirida pelo apelante, haja vista que já
houve  a  devida  compensação  na  fatura  do  mês  de
abril de 2012. Destarte, não se vislumbram quaisquer
alterações  nos  fatos  analisados  pelo  juízo  a  quo,
tampouco  qualquer  argumento  hábil  a  ensejar  a
reforma  do  decisum  vergastado,  ressaltando,  neste
ínterim, que cabia à parte promovente demonstrar ao
menos indícios dos fatos constitutivos do seu direito,
consoante preconiza o artigo 333, inciso I, do Código
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de  Processo  Civil,  ainda  que  aplicáveis  as  normas
previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  conhecer  em  parte  do  apelo,  e,  na  parte  conhecida,  negar-lhe
provimento, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível (fls.  77/85)  interposta  por  Celma
Miranda Correia, contra a sentença (fls. 70/75) proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de Queimadas que, nos autos da  “Ação  de Revisão de Cláusula
Contratual  c/c  Repetição  de  Indébito,  Apuração  Real  e  Compensação”
ajuizada  pela  ora  apelante  em  face  de  Hipercard  Banco  Múltiplo,  julgou
improcedente os pedidos autorais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/07),  a demandante  relatou  ser
possuidora de um cartão de crédito junto à parte promovida, cuja fatura tinha
como vencimento a data de 17/02/2012, a qual previa como valor total a pagar a
importância de R$ 1.096,37 (mil e noventa e seis reais e trinta e sete centavos).

Asseverou  que  o  pagamento  da  mencionada  fatura  ocorreu  em
duas oportunidades,  a primeira no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais e a
segunda no importe de R$ 697,37 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete
centavos), perfazendo a quantia total da cobrança.    

No entanto, alegou que a fatura seguinte,  com vencimento para
17/03/2012, fora-lhe remetida com o valor bastante elevado, em virtude de um
suposto inadimplemento da mensalidade anterior, a qual defende que já havia sido
devidamente quitada.

Neste  contexto,  aduziu  que  restou  frustada  a  sua  tentativa  de
resolver a situação de forma administrativa com a parte promovida, tendo sua
dívida aumentado, de forma que lhe estava sendo cobrado o valor de R$ 1.599,82
(mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos), do qual defende
que a quantia de R$ 854,22 (oitocentos e cinquenta e quatro reias e vinte e dois
centavos) já havia sido paga desde a data de 17/02/2012. 

Sustentou, pois, ter direito à repetição em dobro do indébito, bem
como ao afastamento de todos os encargos moratórios incidentes entre 17/02/2012
e  17/03/2012,  defendendo  que  o  juros  aplicados  pela  instituição  financeira
estavam acima da taxa média do mercado. 

Por fim, requereu a procedência da demanda, a fim de que fossem
recalculados os valores das faturas de seu cartão de crédito, “apurando o valor
real do débito/crédito, procedendo à compensação, se for o caso, com o valor
referente à repetição do indébito e restituindo a promovente no que pagou a
mais”.

Juntou documentos (fls. 08/11).
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Contestação  apresentada  (fls.  15/21),  alegando,  em síntese, que
não  houve  qualquer  irregularidade  no  procedimento  adotado  pela  parte
promovida. 

Asseverou que, em relação ao pagamento da fatura de 17/02/2012,
a  parte  promovente  efetuou  o  primeiro  pagamento  no  valor  de  R$  400,00
(quatrocentos reais) em 20/02/12, e que, a segunda parte só fora adimplida em
07/03/12, ou seja, quando a fatura do mês de março já estava fechada.

Desta forma, pontuou que, apenas no mês de abril, fora possível
compensar o valor pago a destempo pela autora.

No mais,  sustentou a não abusividade dos juros remuneratórios,
bem  como  a  legalidade  dos  encargos  moratórios  cobrados,  sendo  indevida  a
repetição em dobro do indébito.    

Liminar indeferida (fls. 42/43).

Termo  de  audiência  às  fls.  50,  oportunidade  em  que  restou
frustada  a  tentativa  de  conciliação,  tendo  as  partes  pugnado  pelo  julgamento
antecipado da lide. 

Às fls. 52, a douta magistrada de base determinou a intimação da
parte promovida, a fim de que procedesse à juntada do espelho da fatura do cartão
de crédito da autora, relativo ao mês de abril de 2012.

Intimada,  a  parte  promovida  procedeu  à  juntada  da  fatura
solicitada (fls. 65), a respeito da qual a autora fora instada a se manifestar, tendo,
no entanto, permanecido inerte (fls. 69-v).  

Sobreveio,  então,  sentença de improcedência dos pedidos (fls.  ,
cujo dispositivo assim restou redigido:

“Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do Código
de Processo Civil, atento aos princípios e normas de
Direito aplicáveis à espécie e ao mais que dos autos
consta,  revogando  a  antecipação  de  tutela
anteriormente  deferida,  JULGO  IMPROCEDENTES
OS  PEDIDOS  CONTIDOS  NA  INCIAL,  diante  da
regularidade  e  licitude  das  cláusulas  contratuais
firmadas  entre  as  partes,  tudo  conforme  a  prova
encartadas  aos  autos  e  na  forma  da  legislação  em
vigor.
Condeno, a parte parte autora, ao pagamento de custas
e  honorários  advocatícios,  estes  no  valor  de  R$
1.000,00 (hum mil reais), na forma do art. 20, § 4º do
CPC,  sendo  que  tais  valores  estarão  suspensos  por
força da gratuidade concedida à parte autora”.   (fls.
75).

Inconformada, a autora interpôs Recurso Apelatório (fls. 77/85),
em cujas razões defende abusividade da taxa de juros, porquanto teria pago “em
um curto espaço de tempo após o vencimento, ou seja, em um primeiro momento
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com 2 dias de atraso e em outro com 17 dias, tendo pago integralmente o valor
devido, não obstante houve nesse curto espaço de tempo uma cobrança de cerca
de 23%, ou seja, mais de 1,5% ao dia”. 

Ademais, assevera que “outro ponto não observado pelo Juízo “a
quo”, é o fato de que este deixou de considerar que a recorrente já havia pago o
importe de forma  integral, sem contudo existir o devido abatimento da referida
paga.  Houve  assim,  uma  verdadeira  repetição  de  indébito,  a  qual  não  foi
observada pelo juízo primário em sua sentença”. 

Seguindo suas argumentações,  alega que a parte promovida fez
uso de um percentual de juros muito acima da taxa de juros médio do mercado,
qual seja, de 1,5 % ao dia. 

Requer, assim, o provimento do apelo, reformando a sentença para
condenar a parte promovida a proceder à devolução em dobro dos valores, para
que  haja  condenação  em  danos  morais  e  materiais,  e  ainda,  para  que  sejam
atendidos todos os pedidos formulado em sede de exordial.

Contrarrazões apresentadas (fls. 86/94). 

O Ministério  Público,  por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou manifestação (fls. 100/103), opinando pelo prosseguimento do feito sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

- Preliminar de ofício – Inovação Recursal

A autora, em grau de recurso, pugna pela reforma da sentença
para que, dentre outras coisas, a parte promovida seja condenada em danos
morais e materiais. 

Tais  pleitos  constantes  nas  razões  do  apelo  são  totalmente
novos, pois não foram referidos na inicial.

Como é sabido, uma vez estabilizada a demanda, é defeso a
utilização de novos fundamentos, tendo em vista que não pode a parte adversa
ser surpreendida com uma nova linha argumentativa. 

A exordial delimita os aspectos da lide e, consequentemente, a
atividade  jurisdicional  do  Estado.  Alterá-la,  em  sede  recursal,  implica
inovação da causa de pedir e supressão de instância, o que é proibido pelo
ordenamento jurídico, por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e
do juiz natural. 

A redação do art. 517 do Código de Processo Civil é clara ao
estabelecer  que  somente  é  possível  alegações  inovadoras  na  hipótese  de
motivo de força maior, senão vejamos:  
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“Art.  517.  As  questões  de  fato,  não  propostas  no
juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se
a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior”.

Nesse diapasão, deve-se entender por inovação todo elemento
que pode servir de base para decisão do Tribunal, não arguido ou discutido no
processo, durante o seu trâmite. 

A supramencionada  estabilidade  da  demanda  ocorre  desde  a
formação da relação processual, conforme se infere do art. 264 do Diploma
Processual Civil, in verbis: 

“Art.  264.  Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor
modificar  o  pedido  ou  a  causa  de  pedir,  sem  o
consentimento  do  réu,  mantendo-se  as  mesmas
partes, salvo as substituições permitidas por lei. 

Paragrafo único. A alteração do pedido ou da causa
de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o
saneamento do processo”. 

Essa  preocupação objetiva  evitar  a  surpresa,  cerceamento de
defesa, já que a causa de pedir e o pedido interessam não apenas à correta
formação do processo em geral, como também ao contraditório. 

O  art.  515  do  Código  de  Processo  Civil  estabelece  que  o
recurso  apelatório  devolverá  ao  tribunal  o  conhecimento  da  matéria
impugnada. O § 1º do referido dispositivo, por seu turno, é claro ao preconizar
que “serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as
tenha julgado por inteiro”. 

Verifica-se,  portanto,  a  limitação  do  efeito  devolutivo  da
apelação, em observância ao princípio da estabilidade da demanda, devendo
ser objeto do recurso apenas as questões suscitadas e discutidas ao longo do
processo.

Corroborando o entendimento ora declinado, colaciono julgado
desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.
OBRIGATORIEDADE  DE  PAGAMENTO
INDEPENDENTEMENTE  DO  GOZO.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. PAGAMENTO. ÔNUS
CABÍVEL À EDILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
333,  II,  DO CPC.  VERBAS DEVIDAS.  LICENÇA-
PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA
DE  PREVISÃO  LEGAL.  DESCABIMENTO.
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FUNDEB.  IMPLANTAÇÃO  NO  SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  SALÁRIO-FAMÍLIA.
EQUIPARAÇÃO AO VALOR ESTA- BELECIDO EM
NÍVEL  FEDERAL.  INADMISSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  COMPENSAÇÃO
DE  CUSTAS  E  HONORÁRIOS.  POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

(…)
Apelação cível 02. Ordinária de cobrança. Matérias
não  ventiladas  na  contestação.  Inovação  recursal.
Impossibilidade.  Não  conhecimento  do  apelo.
Aplicação do art.  557,  caput,  do  cpc.  Seguimento
negado. Toda a matéria a ser discutida na lide deve
ser  suscitada  na  inicial  ou  na  contestação,  não
devendo ser conhecida a matéria arguida apenas em
sede de apelação, porquanto não faz parte do pedido
formulado. Recurso oficial. Adicional por tempo de
serviço,  quinquênio.  Previsão  legal.  Verba devida.
Pagamento.  Implantação  na  remuneração  da
servidora.  Desprovimento  da  remessa.  Existindo
previsão  legal  quanto  ao  adicional  por  tempo  de
serviço  dos  servidores  municipais  (lei  orgânica  do
município  de  guarabira.  Art.  51,  xvi),  deve  ser
mantida a sentença no que se refere ao pagamento
da referida verba no percentual a que a promovente
faz  jus”.  (TJPB;  Proc.  018.2009.001616-5/001;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João
Alves  da  Silva;  DJPB 19/06/2012;  Pág.  9).  (grifo
nosso).

Assim,  diante  destas  considerações,  de  ofício,  conheço
parcialmente do recurso.

Quanto às demais questões, conheço do recurso, pois presentes
os pressupostos de admissibilidade.

Ab initio,  cumpre ressaltar,  consoante preconiza o enunciado
sumular nº 297 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. 
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No entanto, compulsando-se atentamente o que foi coligido no
presente  caderno  processual,  vê-se  que  o  pleito  da  autora  recorrente  não
merece guarida, conforme passo a expor.

A presente demanda traz uma situação de fácil deslinde, haja
vista  que os  documentos  e  alegações existentes  nos autos revelam que,  na
relação  contratual  de  cartão  crédito  em  disceptação,  inexistiu  abusividade
causada pela conduta da apelada.

Como  relatado,  Celma  Miranda  Correia  firmara  contrato  de
cartão de crédito com o Hipercard Banco Múltiplo S/A. Neste contexto, em
fevereiro de 2012, fora-lhe remetida a fatura com vencimento para o dia 17
daquele mês, no valor total de R$ 1.096,37 (mil e noventa e seis reais e trinta e
sete centavos).

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  autora  procedeu  ao
pagamento da fatura em disceptação em duas oportunidades, ou seja, no dia
20/02/2012 – no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) – e outro apenas no
dia 07/03/2012, no valor remanescente de R$ 697,37 (seiscentos e noventa e
sete reais e trinta e sete centavos).

Como se pode ver, ambos os pagamentos foram realizados após
a data de vencimento, o que enseja a legal incidência de juros de mora. 

Outrossim,  é  de  se  ressaltar  que  o  segundo  pagamento  fora
realizado  dezessete  dias  após  o  vencimento,  já  no  mês  de  março,  o  que
resultou  na  impossibilidade  da  parte  promovida  computar  a  efetivação  do
mesmo na fatura do mês 03, porquanto é cediço que as faturas de cartões de
crédito são “fechadas” em datas anteriores ao respectivo vencimento.

Assim,  na  fatura  de  março,  houve  a  cobrança  do  valor
remanescente de R$ 697,37 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete
centavos), o que, a princípio, indicaria a cobrança de uma quantia já quitada,
ou, ainda, a incidência de juros de mora de forma abusiva.

Ocorre  que,  durante  a  instrução  do  presente  feito,  ficara
comprovado que o valor em questão fora compensado na fatura do mês de
abril (fls. 63), descaracterizando a cobrança indevida alegada pela parte ora
apelante.

Da mesma forma, não há que se falar na cobrança de juros a
base  de  1,5% ao  mês.  Destarte,  como  supramencionado,  o  valor  a  maior
cobrado à autora no mês de março fora ocasionado não pela  incidência de
juros moratórios abusivos, mas por culpa da demora da autora em efetuar o
pagamento  referente  ao  mês  de  fevereiro.  Tal  quantia,  frise-se,  fora
devidamente compensada no mês de abril, inexistindo qualquer conduta ilícita
da parte apelada. 

Em meio ao cenário acima delineado, afasta-se a necessidade
de restituição da quantia perquirida pelo apelante, haja vista que já houve a
devida compensação na fatura do mês de abril de 2012. 
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Com efeito, não se vislumbram quaisquer alterações nos fatos
analisados pelo juízo a quo, tampouco qualquer argumento hábil a ensejar a
reforma do decisum vergastado, ressaltando, neste ínterim, que cabia à parte
promovente  demonstrar  ao  menos  indícios  dos  fatos  constitutivos  do  seu
direito,  consoante preconiza o artigo 333, inciso I,  do Código de Processo
Civil,  ainda  que  aplicáveis  as  normas  previstas  no  Código  de  Defesa  do
Consumidor. 

Ante  todo  o  exposto,  CONHEÇO  PARCIALMENTE do
Apelo  e,  nesta  parte, NEGO-LHE  PROVIMENTO, mantendo  íntegra  a
sentença vergastada. 

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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, 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, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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