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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
PARCELA  DE  FINANCIAMENTO.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO
AUTOR. ARGUIÇÃO, NAS RAZÕES RECURSAIS, DE
MATÉRIAS  QUE  CONSTITUEM  ALTERAÇÃO  AO
PEDIDO  E  CAUSA  DE  PEDIR  EXPOSTOS  NA
INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. 

Deve  ser  negado  conhecimento  ao  recurso  que  traz
matéria  nova,  não  constante  na  inicial  e,
consequentemente, não abordada na sentença.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Niceimar  Camilo
Fernandes, buscando a reforma da  sentença do Juízo de Direito da 4º Vara
Regional de Mangabeira, proferida nos autos da Ação de Revisão de Parcela,
ajuizada pela apelante em face do Banco Panamericano S/A.

Alegou  a  autora,  na  exordial,  que formalizou com a  instituição
financeira promovida um contrato de financiamento para a aquisição de um
veículo, no entanto, “fixada a taxa de juros, o valor do crédito, a quantidade de
parcelas,  a  promovida  incorreu  em  manifesto  erro  ao  fixar  o  valor  das
prestações, conforme se verifica no cálculo feito na calculadora do cidadão  -



Banco Central do Brasil”, que aponta uma diferença de R$34,09 no valor de
cada parcela.

Com essas considerações, requereu a repetição de indébito em
dobro das quantias pagas a maior.

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou parcialmente
procedente o pleito exordial, para condenar o promovido “a devolver, de forma
simples, a importância de R$1,43 (um real e quarenta e três centavos), sobre
cada parcela paga pelo promovente, considerando o contrato de duração de 48
meses” (fls. 65/66).

Somente a autora recorreu, aduzindo, em síntese, em seu apelo
que o contrato celebrado entre as partes deve ser revisado, por ser inviável, na
espécie, a aplicação de capitalização de juros, bem como por estar incidindo
juros  em  percentual  superior  ao  permitido  por  lei,  além  de  comissão  de
permanência.

Contra-arrazoando  (fls.  85/105),  o  banco/apelado  pugnou  pelo
desprovimento do recurso.

Às fls.  114/115, a douta Procuradoria de Justiça absteve-se de
opinar,  por  considerar  ausentes  as  situações  ensejadoras  de  manifestação
ministerial obrigatória.

É o relatório.
Decido.

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em vigor  do  novo  CPC (  Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito  esse  registro,  consigno,  de  plano,  que  deve  ser  negado
conhecimento ao presente recurso, pelas razões que passo a expor.



Conforme  relatado,  o  autor/apelante  ajuizou  a  presente  ação,
aduzindo que formalizou com a instituição financeira promovida um contrato de
financiamento para a aquisição de um veículo, no entanto,  “fixada a taxa de
juros, o valor do crédito, a quantidade de parcelas, a promovida incorreu em
manifesto erro ao fixar o valor das prestações, conforme se verifica no cálculo
feito na calculadora do cidadão  - Banco Central do Brasil”, que aponta uma
diferença de R$34,09 no valor de cada parcela.

Narrou, nesse aspecto, que o valor financiado foi de R$6.126,90,
em 48 prestações fixas, a uma taxa de juros mensal de 2,12%, e que, nessas
condições, o valor de cada parcela apontada pela promovida foi de R$238,75.

Sustentou, no entanto, que o mesmo cálculo realizado através da
calculadora  do  cidadão  do  Banco  Central  do  Brasil  aponta  que  o  valor  da
parcela é de R$204,66, razão pela qual alegou fazer jus à repetição de indébito
em dobro da respectiva diferença paga em cada parcela.

Na sentença vergastada, a magistrado a quo julgou parcialmente
procedente o pleito exordial, para condenar o promovido “a devolver, de forma
simples, a importância de R$1,43 (um real e quarenta e três centavos), sobre
cada parcela paga pelo promovente, considerando o contrato de duração de 48
meses” (fls. 65/66).

No  presente  apelo,  a  autora/apelante  alega  que  o  contrato
celebrado entre as partes ainda deve ser revisado, por ser inviável, na espécie,
a aplicação de capitalização de juros, bem como por estar incidindo juros em
percentual superior ao permitido por lei, além de comissão de permanência.

A análise dessas arguições, no entanto, sequer é possível nesta
instância recursal, pois não constou qualquer pedido ou causa de pedir a esse
respeito na peça exordial, tendo a autora limitado seu pleito de repetição de
indébito exclusivamente à tese de que houve erro de cálculo na fixação das
prestações, sem direcionar insurgência contra os parâmetros estipulados em
contrato, seja em relação à taxa de juros, à sua respectiva capitalização ao
sistema de amortização ou à comissão de permanência.

Tanto  é  assim  que  fez  constar,  expressamente,  o  seguinte
esclarecimento na sua petição inicial:

“Ressalte-se  que  esta  demanda não  possui  o  condão  de
discutir o Sistema de Amortização, a elevada taxa de juros
aplicada, nem a restituição de Taxa de Cadastro e de Taxa
de Emissão de Boleto cobrados no contrato. Ao revés, ainda
que admitamos tais critérios, não podemos aceitar tamanha
abusividade  no  concernente  ao  cálculo  unilateral  por  um
sistema viciado que aumenta o valor  da parcela,  gerando



onerosidade excessiva para o contratante em detrimento de
uma vantagem exacerbada para o contratado”. (fl. 04).

Em sendo assim, a inovação recursal trazida pela parte autora no
presente  apelo  –  no  sentido  de  tentar  discutir  a  possibilidade  ou  não  da
incidência  da  capitalização  de  juros,  da  taxa  de  juros  e  da  comissão  de
permanência – constitui verdadeira alteração do pedido e da causa de pedir,
após a prolação da sentença, prática vedada no ordenamento jurídico pátrio, à
luz do art. 264, parágrafo único, do CPC de 1973, vigente à época da prolação
da sentença e da interposição do recurso:

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

Destarte, como as insurgências apresentadas no presente recurso
(relativas à pretensa revisão contratual) constituem clara inovação recursal, por
representarem mudança do pedido/causa de pedir expostos na exordial, deve
ser  negado  conhecimento  ao  presente  recurso,  por  descumprimento  ao
disposto nos arts. 514, II, e 264, parágrafo único, do CPC de 1973, diploma
vigente à época da prolação da sentença e da interposição do recurso. 

Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo.

P.I.

João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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