
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001705-34.2011.815.0461
Relator           : Des. José Ricardo Porto.
Apelante        : Creuza Maria da Conceição dos Santos
Advogado      : Cirilo Cordeiro dos Anjos Filho
Apelado         : Banco do Nordeste do Brasil S/A.
Advogado      : Tamara F. De Holanda Cavalcanti

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA  E  HIPOTECÁRIA.  IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO  DE  ANULAÇÃO  DE  TODAS  AS  CLÁUSULAS
EXORBITANTES  E  ABUSIVAS.  INEXISTÊNCIA  DE
DISCRIMINAÇÃO  DOS  ITENS  ABUSIVOS  E  DA
MOTIVAÇÃO  PARA  JUSTIFICAR  A  ANULAÇÃO  DO
PEDIDO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  DE  OFÍCIO.
SÚMULA 381  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À SÚPLICA. 

− Para se reconhecer a nulidade de cláusulas contratuais
é necessário que se discrimine quais são as consideradas
ilegais e se proceda a fundamentação acerca da ilegalidade
de cada tarifa, o que não ocorreu no caso concreto.

− “Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula
381 do STJ)                                                      

− APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.  ALEGAÇÃO DE
EXCESSO NO VALOR DAS PARCELAS MENSAIS. AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  EM  RELAÇÃO  AOS
ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA  Nº  381  DO  STJ.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  Para  que  se
compreenda  acerca  da  nulidade  da  cláusula  que  prevê  as
mencionadas taxas no contrato, é imprescindível a formulação de
pedido  específico,  acompanhado  da  pertinente  fundamentação
capaz de demonstrar a ilegalidade de cada uma das tarifas, o que,
no caso em exame, não ocorreu. A propósito, a Súmula nº 381 do
STJ é clara ao dispor: é vedado ao julgador conhecer, de ofício,
da abusividade das cláusulas nos contratos bancários. De acordo
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com a Súmula nº 380 do STJ, a simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
O valor incontroverso das parcelas contratuais em ação revisional
só elidirá a mora, caso haja demonstração efetiva de cobrança
indevida,  o  que,  no  caso  em  exame,  não  houve.  (TJPB;  APL
0026188-86.2012.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 19/12/2014;
Pág. 28) 

V I S T O S

Trata-se de Apelação Cível interposta por Creuza Maria da Conceição

dos Santos  contra sentença que julgou improcedente a “Ação Revisional de Cláusula

Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada ” proposta  em face do Banco do Nordeste

do Brasil.

Em suas razões, a autora requer o provimento do apelo, para reformar

a sentença,  “determinando a anulação de todas as cláusulas exorbitantes e abusivas

contidas nos três instrumentos contratuais, com a revisão para estabelecimento de um

novo termo contratual a ser celebrado pela apelante e apelada, com cláusulas menos

onerosas e compatíveis com as condições aceitas pela jurisprudência nacional (incidência

de juros de no máximo 12% ao ano (…) mais juros de mora de 1% ao ano e correção,

sem qualquer outro tipo de acréscimo nas cláusulas.”

Contrarrazões apresentadas às fls. 248/282.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,

sem manifestar-se quanto ao mérito do recurso (fls. 289/291).

É o breve relatório. 

                                 DECIDO. 

O recurso não merece ser provido.

No caso, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedente os pleitos
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formulados na exordial da Ação Revisional, por entender que “o contrato firmado entre

a autora e o banco promovido observou os ditames legais, não havendo cláusulas

abusiva e exorbitantes, haja vista que estas foram pactuadas dentro dos limites

estabelecidos  no  mercado  financeiro,  sendo  os  encargos  financeiros  e  de

inadimplemento  inseridos  estão  em  perfeita  consonância  com  a  legislação

aplicável à espécie, bem como os juros respeitam a média praticada, como também

os fatores de atualização monetária, as taxas e tarifas.” (fls. 190)

Analisando os autos, vislumbro que a sentença de improcedência deve

ser mantida por outro fundamento.

É  que,  para  se  reconhecer  a  nulidade  de  cláusulas  contratuais  é

necessário que se discrimine quais são as cláusulas que entende ilegais e se proceda a

fundamentação acerca da ilegalidade de cada tarifa, o que não ocorreu no caso concreto.

Na  hipótese,  o  autor  realizou  pedido  de  forma  genérica,

impossibilitando o julgador de entender o que de fato ele queria anular, e o motivo para tal

postulação. 

Vejamos os termos do pedido, às fls. 213: 

“(...)requer  a  revisão  de  todas  as  cláusulas  contratuais  que
foram citadas nesta petição ,  e as que não foram citadas, mas
que  são  dependentes  das  que  serão  revidadas,  mormente:  a
cláusula  de  crédito  rural  pignoratícia  e  hipotecária  n.
98144146468-  A,  no  que  se  refere  a  cláusula  de  encargos
financeiros;  dos  encargos  de  inadimplemento  e  de  assistência
técnica, cujos motivos já são citados acima, e todas as cláusulas
deles decorrentes; (…)
(…)  e  finalmente,  a  anulação  das  cláusulas  de  escritura
pública de confissão de dívidas celebrado em 19 de junho de
2009 que tratam da confissão da dívida assumida pela autora,
a cláusula 4.ª, 5.ª e seus parágrafos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, cláusula 6.ª,
7.ª,  9.ª,  11.ª  e  suas  consequentes,  com  a  devida  revisão
autorizada por este Juízo(...)” (destaque nosso)

Ora, olvidando de discriminar de maneira clara quais as cláusulas que

entende nulas, não pode o magistrado conhecer de ofício de sua abusividade.
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É o que reza a Súmula 381 da Corte Superior de Justiça:

“Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador  conhecer,  de

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Nosso Tribunal também já decidiu nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO NO VALOR DAS PARCELAS MENSAIS. AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  EM  RELAÇÃO  AOS
ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA  Nº  381  DO  STJ.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
REITERAÇÃO  DOS  ARGUMENTOS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  Para  que  se
compreenda  acerca  da  nulidade  da  cláusula  que  prevê  as
mencionadas taxas no contrato, é imprescindível a formulação de
pedido  específico,  acompanhado  da  pertinente  fundamentação
capaz de demonstrar  a ilegalidade de cada uma das tarifas,  o
que, no caso em exame, não ocorreu. A propósito, a Súmula nº
381 do STJ é clara ao dispor: é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas nos contratos bancários¿. De
acordo com a Súmula nº 380 do STJ, a simples propositura da
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
do autor. O valor incontroverso das parcelas contratuais em ação
revisional só elidirá a mora, caso haja demonstração efetiva de
cobrança indevida, o que, no caso em exame, não houve. (TJPB;
APL 0026188-86.2012.815.0011; Terceira Câmara Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB
19/12/2014; Pág. 28) 

Com essas considerações, e nos termos do caput do art. 557,  caput,

do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO APELO.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

 

Des. José Ricardo Porto
Relator

J07/J04
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