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APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
DE  FINANCIAMENTO  BANCÁRIO  E 
CONSIGNAÇÃO  C/C  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL. 
IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA. PRELIMINAR. 
INÉPCIA  DA  INICIAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO. 
PERTINÊNCIA  ENTRE  OS  FUNDAMENTOS 
ARTICULADOS  E  OS  PEDIDOS  FORMULADOS. 
REJEIÇÃO. CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO. 
AQUISIÇÃO  DE  AUTOMÓVEL.  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297, DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO 
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE. 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS. 
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INOBSERVÂNCIA DO ENCARGO. AUSÊNCIA DE 
PROVA  DA  COBRANÇA.  SUCUMBÊNCIA  DA 
PARTE  PROMOVENTE.  CONDENAÇÃO  EM 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  E  NAS  CUSTAS 
PROCESSUAIS.  SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. 
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO 
NA  INSTÂNCIA  DE  ORIGEM.  REFORMA  DO 
DECISUM. PROVIMENTO.

-  Restando  evidente  que  a  parte  pretende  obter 
pronunciamento sobre práticas levadas a efeitos pela 
instituição  financeira  e  havendo  pertinência  lógica 
entre  os  fundamentos  articulados  e  os  pedidos 
formulados, não há que se falar em inépcia.

-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado 
quando  os  termos  pactuados  se  revelem 
excessivamente onerosos ou desproporcionais. 

-  Não  resta  dúvida  da  aplicação  aos  contratos 
bancários das disposições do Código de Defesa do 
Consumidor,  inclusive,  já  sumulado  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça, conforme a Súmula de nº 297.

- O contrato de arrendamento mercantil, trata-se de 
uma modalidade de operação financeira, munida de 
características legais próprias, que não se confunde 
com uma operação de financiamento, uma vez que o 
valor  remunerado  pelo  arrendatário  corresponde a 
contraprestação pela locação do bem, bem como ao 
pagamento do valor residual garantido, e sobre tal 
incide tão somente o reajuste monetário pactuado e 
eventuais  encargos  moratórios,  razão  pela  qual 
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mostra-se inviável a averiguação sobre a incidência 
da  capitalização,  quando  não  demonstrado 
expressamente  no  contrato,  ou  mediante  perícia 
contábil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, prover ao 
apelo.

Mário Henrique Melo de Barros propôs a presente 
Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário e Consignação c/c Pedido 
de  Tutela  Antecipada em  face  do  HSBC  Bank  Brasil  S/A  –  Banco  Múltiplo, 
objetivando a revisão do contrato de financiamento,  celebrado em 48 (quarenta e 
oito)  prestações  mensais,  sob a  alegação da existência  de  abusividade contratual,  
decorrente da incidência de capitalização de juros, e juros remuneratórios acima de 
12% ao ano, solicitando, por conseguinte, a repetição do indébito.

Devidamente  citado,  o  HSBC  Bank  Brasil  S/A  – 
Banco Múltiplo ofertou contestação, fls. 26/50, no qual refutou os termos da exordial, 
postulando, por fim, pela total improcedência dos requerimentos.

O Magistrado  a quo julgou procedente,  em parte,  a 
pretensão disposta na exordial, fls. 133/138, nos seguintes termos:

Isto posto e do mais que constam dos autos,  julgo 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE os  pedidos 
formulados  na  inicial,  no  sentido  de  anular  a 
cobrança de juros capitalizados, devendo incidir no 
contrato  os  juros  remuneratórios  em  sua  forma 
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simples,  cujo  valor será  apurado em liquidação de 
sentença  e,  para  tanto,  deverá  o  autor,  na  ocasião, 
deverá aplicar os juros sob a taxa média de mercado, 
divulgado pelo BACEN, na época da assinatura do 
contrato, salvo se o percentual encontrado for menos 
vantajoso para o autor.
Custas  processuais  e  honorários  advocatícios  na 
modalidade pro rata, face à sucumbência das partes.

Inconformado,  o  HSBC  Bank  Brasil  S/A  –  Banco 
Múltiplo interpôs  APELAÇÃO,  fls.  140/153,  e,  nas suas razões,   suscita,  em sede 
preliminar,  a  inépcia  da  inicial.  Prossegue,  afirmando  a  inexistência  de  vício  de 
consentimento  do  contrato,  o  que  impossibilita  sua  revisão.  No  mais,  defende  o 
princípio  do  pacta  sunt  servanda e  da  segurança  jurídica  e,  ao  final,  pugna  pelo 
provimento  do  recurso,  afirmando,  ainda,  a  impossibilidade  de  restituição  de 
valores.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  autor,  fls.  161/163, 
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de 
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

A priori, atenho-me à análise da prefacial de inépcia 
da inicial, na qual a instituição financeira argumenta que o autor sequer apontou as 
cláusulas contratuais que estaria impugnando como abusivas, impossibilitando que 
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se extraísse, dos fundamentos da inicial, uma conclusão lógica.

Na verdade, o que se tem na hipótese presente não é 
uma simples revisão de cláusulas contratuais, porquanto a pretensão do promovente 
não se limita a demonstrar ilegalidades contidas no contrato. Trata-se, na verdade, de 
uma impugnação às práticas levadas a efeito pela instituição financeira, muitas das 
quais  o  requerente  qualifica  como  ilegais,  justamente  por  carecerem  de  previsão 
expressa no contrato. 

Não se mostra inepta a inicial, quando se encontram 
perfeitamente definidos o pedido e a causa de pedir. No caso dos autos, vê-se que 
tais requisitos restam claramente demonstrados, obedecendo, portanto, as condições 
exigidas no art. 282, do Código de Processo Civil, vigente à época da interposição da 
presente ação.

A jurisprudência pondera:

PRELIMINAR.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO 
PEDIDO.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA  QUE 
PERMITE A REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO 
DE FINANCIAMENTO EM CASO DE APARENTE 
ABUSIVIDADE.  REJEIÇÃO.  É  possível  a  revisão 
judicial  dos  contratos,  em  caso  de  eventual 
ilegalidade  existente  em  suas  cláusulas. 
PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  PETIÇÃO  INICIAL. 
CONCLUSÃO  LÓGICA  DOS  PEDIDOS 
DECORRENTES  DOS  FATOS  NARRADOS  NA 
EXORDIAL.  REJEIÇÃO.  Em  sendo  os  pedidos 
decorrentes  logicamente dos fundamentos expostos 
na petição inicial constante dos autos, não há que se 
falar  em  inépcia. […].  (TJPB  –  Processo 
20020100140363002,  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto, 
Primeira  Câmara  Especializada  Cível,  Data  do 
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Julgamento 07/05/2013) - destaquei. 

A  exordial,  vale  salientar,  ostenta  a  necessária 
coerência entre a fundamentação jurídica e os pedidos formulados, daí não se pode 
falar em inépcia, como quer o promovido/apelante.

Nesses  termos,  rejeito  a  prefacial  de  inépcia  da 
inicial. 

Adentrando  no  mérito,  não  resta  qualquer  dúvida 
acerca da aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme 
consta no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do 
Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às instituições financeiras.

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da 
Lei Consumerista ao presente caso.

Prosseguindo,  debruço-me a  analisar  a  insurgência 
do  promovido no  que  se  refere  à  incidência  da  capitalização  mensal  de  juros, 
argumentando,  para  tanto, que  em  contratos  de  arrendamento  mercantil  não  há 
cobrança de “juros remuneratórios ou capitalização de juros, haja vista que em tal 
modalidade de negócio o valor da prestação é sempre o mesmo,  composto de um 
aluguel mais o VRG (valor residual garantido)”, fl. 150.

Pois  bem,  o  contrato  de  arrendamento  mercantil, 
trata-se  de  uma  modalidade  de  operação  financeira,  por  meio  do  qual  a  parte 
arrendante adquire um bem, objeto de locação pelo arrendatário, a quem é facultado, 
ao final do prazo locatício, a opção de adquirir o bem através do pagamento do valor 
residual garantido, devolvê-lo, ou, ainda, promover a renovação do contrato.
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Dito isso, infere-se que dada a natureza complexa da 
modalidade em apreço, por envolver uma pluralidade de relações obrigacionais de 
financiamento,  a  saber,  locação,  financiamento  e  venda,  revela-se  inviável  a 
averiguação  sobre  a  incidência  da  capitalização,  quando  não  demonstrado 
expressamente no contrato, ou mediante perícia contábil,  tendo em vista que,  em 
regra,  o  valor  remunerado  pelo  arrendatário  corresponde  a  contraprestação  pela 
locação do bem, bem como ao pagamento do valor residual garantido, de modo que 
sobre  tais  valores  incide  tão  somente  o  reajuste  monetário  pactuado  e  eventuais 
encargos moratórios.

Sobre a matéria, julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  Revisional de contrato. Arrendamento 
mercantil  (leasing).  Juros  remuneratórios  e 
capitalização  mensal.  Contrato  com  peculiaridades 
próprias.  Valor  das  parcelas  integrado  por  outras 
variáveis.  Diferença  em  relação  aos  contratos  de 
financiamento  comuns.  Reforma  da  sentença. 
Provimento  do  recurso  do  réu.  Apelação  do  autor 
prejudicada. o contrato de arrendamento mercantil 
não  se  confunde  com  os  típicos  contratos  de 
financiamento,  preservando  as  suas 
particularidades,  dentre elas,  aquela que se refere 
ao fato de não contemplar os juros remuneratórios. 
Exatamente  por  não  haver  a  incidência  de  juros 
remuneratórios,  por  decorrência  lógica,  não há  se 
cogitar de capitalização desses. (TJPB; APL 0018952-
49.2013.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada 
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 03/07/2015) 
- destaquei.

Nesse  panorama,  a  situação  posta  em  debate,  não 
refoge  a  regra  geral  dos  contratos  de  leasing,  porquanto  inexiste  no  instrumento 
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contratual  aportado  aos  autos,  fls.  72/74,  qualquer  previsão  acerca  do  encargo, 
tampouco  o  promovente  colacionou  aos  autos,  documento  hábil  a constatar 
incidência  nas  prestações  do  instrumento  contratual,  da  capitalização  mensal  de 
juros.

Nesse trilhar, inexistente comprovação nos autos, de 
eventual incidência da capitalização mensal de juros sobre as prestações do ajuste 
negocial,  entendo por modificar a decisão de primeiro grau e, como consequência, 
afastar a condenação imposta na sentença.

Por  fim,  condeno  o  autor  em  custas  e  honorários 
advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 20, § 4º, 
do  Código  de  Processo  Civil  vigente  à  época,  ficando  suspensa,  contudo,  à 
exigibilidade, em razão do promovente ser beneficiário da justiça gratuita.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE 
INÉPCIA DA INICIAL E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias 
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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