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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0061004-41.2012.815.2001.
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
1º Apelante : Pollyanna Dantas Marques.
Advogado : Walmirio Jose de Sousa (OAB/PB n° 15.551).
2º Apelante : HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.
Advogado : Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB/PB nº 32.505-A).
Apelados : Os mesmos.

APELAÇÃO DA AUTORA. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINARES DE  OFÍCIO.  INOVAÇÃO E
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE RECURSAL
RECURSO  NÃO  CONHECIDO  EM  PARTE.
MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
COMPENSAÇÃO  DE  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §14, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL. 

-  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.

-  Inexiste  necessidade  de  a  parte  promovente buscar
reforma de decisão com o fito de atingir objetivo que já
foi alcançado no juízo de primeiro grau.

 - “Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza  alimentar,  com  os  mesmos  privilégios  dos
créditos  oriundos  da  legislação  do  trabalho,  sendo
vedada  a  compensação  em  caso  de  sucumbência
parcial” (art. 85, §14, CPC/2015).

APELO  DO  RÉU.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  APLICAÇÃO  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
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COBRANÇA  DE  JUROS  CAPITALIZADOS.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  CONTRATUAL.
ILEGALIDADE. APELO DESPROVIDO. 

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

-  “É  permitida  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com  instituições  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional  a  partir  de  31/3/2000(MP  1.963  -  17/00,
reeditada  como  MP  2.170  -  36/01),  desde  que
expressamente pactuada” (Súmula nº 539 do STJ).

-  Verificando-se que  inexiste no contrato cláusula  que
sequer contenha percentuais que possibilitem o cálculo
aritmético quanto à cobrança de juros remuneratórios na
forma  capitalizada, revela-se  ilegítima sua  cobrança,
sendo  consequência  lógica  a  devolução  de  forma
simples  dos  valores  irregularmente  exigidos  do
consumidor.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos,  ACORDA  a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,
conhecer parcialmente do apelo da parte autora, e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial e negar provimento ao apelo da promovida,  nos termos do
voto do relator.

Trata-se de  Apelações  Cíveis interpostas por  Pollyana Dantas
Marques e pelo HSBC BANK Brasil S/A desafiando sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, nos autos da  Ação de Revisão Contratual
ajuizada pela primeira apelante,

Na  exordial,  a promovente  requereu,  em síntese,  a  revisão  do
contrato de financiamento, alegando a abusividade na incidência de capitalização
de juros decorrente da utilização da Tabela Price. Pugnou, assim, pela aplicação
de  juros  simples,  bem  como  pela  declaração  de  ilegalidade  de  cláusulas
apontadas na  inicial e, por conseguinte, pela devolução, em dobro, dos valores
pagos indevidamente.

Ao ser citado, o Banco apresentou contestação e documentos (fls.
68/98), defendendo, em síntese, a) o conhecimento da autora acerca das cláusulas
contratuais;  b)  a inexistência  de  vício  ou  onerosidade  excessiva,  c) ante  a
ausência de incidência de capitalização mensal em contratos de arrendamento
mercantil.

Réplica impugnatória, fls. 141/147. 
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Sobreveio  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido  (fls.
172/179), cujo dispositivo transcrevo: 

“ISTO POSTO, e com fincas nos preceitos atinientes à
espécie, julgo o pedido parcialmente procedente, para
declarar e condenar:
- A aplicação do CDC ao caso, ante a hipossuficiência
da contratante;
- A inexistência de cláusula expressa contendo a forma
da capitalização dos juros – sistema de amortização do
débito, devendo ser refeito cálculo do financiamento em
sede de  liquidação de  sentença,  com a utilização do
Método  Hamburguês/SAC,  em  detrimento  da  Tabela
Price, devolvendo-se o excesso à requerente, na forma
simples;
-  A  exibição,  pelo  promovido,  das  Condições  Gerais
registradas  no  Cartório  de  Títulos  e  Documentos  da
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, protocolizado
sob o n° 895250, fazendo parte integrante do contrato
de financiamento;
-  A  nulidade  da  cláusula  XIII  do  contrato  de
financiamento,  eis  que não individualiza os  encargos
exigidos  sob  este  título,  violando  as  normas
consumeristas,  devendo ser extirpados do contrato os
valores cobrados com base nesta previsão contratual,
devolvendo-se  à  contratante,  de  forma simples  e  em
sede de liquidação de sentença;
-  A  inexigibilidade  do  item IV  da  cláusula  XXII  do
contrato,  eis  que  estabelece  o  prévio  conhecimento
acerca das Condições Gerais do instrumento, quando
tal  documento  somente  fora  apresentado  em  juízo,
portanto, após a contratação;
-  Procedente  em  parte  o  pedido  de  repetição  do
indébito  para  determinar  a  devolução  dos  excessos
verificados  nesta  decisão  de  forma  simples,  por  se
tratar de caso de engano justificável, a excluir a má-fé
do promovido;
- Improcedente o pedido de declaração de nulidade da
cláusula  XV  do  contrato,  a  qual  estipula  a
possibilidade  de  compensação  de  créditos,  tendo  em
vista o permissivo legal trazido no art. 368 e seguintes
do CC/2002;
- Improcedente o pedido de declaração de ilegalidade
das cláusulas XIX e XXII do contrato, posto não tratar
de venda casada, sendo mera ofertas de produto, o que
não induz abusividade;
- Honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
rateados pelos litigantes em favor de seus causídicos,
ante a sucumbência recíproca, na forma dos arts. 20,
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§4º  e  21  do  CPC.  Custas  e  despesas  processuais  a
serem calculadas e igualmente divididas, observada a
concessão  da  gratuidade  judiciária  em  favor  da
requerente e o que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50”.
(fls. 179).

Em seguida, a instituição financeira promovida interpôs Embargos
de Declaração (fls. 181/184), os quais foram rejeitados pelo magistrado  a quo
(fls. 198/199).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Apelações.

Nas suas razões, a autora  defende a ilegalidade da capitalização,
da  Tabela  Price  e  da  cumulação de  correção monetária,  juros  e  comissão  de
permanência. 

Alega,  ainda,  ser  indevida  a  compensação  dos  honorários
advocatícios,  em virtude da vigência da Lei  13.105/2015.  Por  fim,  pleiteia  a
reforma da sentença para que seja declarada ilegal a capitalização, a utilização da
Tabela Price, os juros praticados acima da média do mercado e a cobrança de
tarifas indevidamente inseridas no contrato.  Pede, ainda, a devolução em dobro
dos valores cobrados  (fls. 189). 

A instituição  financeira,  por  seu  turno,  insurgiu-se  quanto ao
afastamento  da  capitalização  de  juros,  bem  como  da  devolução  dos  valores
indevidamente cobrados a tais títulos, sob o fundamento de que se trata de um
contrato  de  arrendamento  mercantil  livremente  pactuado  entre  as  partes,
inexistindo ilegalidade na cobrança de juros capitalizados (fls. 201/212).

Contrarrazões apresentadas pela autora (fls. 237/243). 

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  deixou  de  oferecer  parecer
opinativo, por entender ausente o interesse público (fls. 248).

Ante o possível reconhecimento, de ofício, de inovação e ausência
de interesse recursal na apelação interposta pela promovente, determinou-se a
intimação das partes para se manifestarem (fls. 250).

Intimadas, apenas a instituição financeira apresentou manifestação
(fls. 263/272).

 

É o relatório. 

DECIDO.

1  . Da Apelação da Autora  

Consoante  relatado,  cuida-se  de  ação revisional  de  contrato  de
financiamento  que  fora  julgada  parcialmente  procedente  para  declarar  a
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ilegalidade da capitalização e da Tabela da Price, bem como a ilegalidade da
cláusula XIII do contrato que trata a respeito de serviços de terceiros e tarifa de
emissão de boleto. 

Insatisfeita  com a  sentença,  a  promovente  interpôs  Recurso  de
Apelação objetivando afastar a incidência dos juros capitalizados mensalmente e
da Tabela Price, assim como pugnou pela limitação da taxa de juros à média
praticada  pelo  mercado  e  a  declaração  de  ilegalidade  da  comissão  de
permanência cumulada com correção monetária e juros.

1.1. Preliminar de ofício – Inovação Recursal

De início, no que tange às alegações de cobrança abusiva de juros
acima  da  média  de  mercado  e  de  ilegalidade  de  comissão  de  permanência
cumulada com  correção monetária,  a meu ver, tratam-se de flagrante inovação
recursal, o que impede a devida apreciação da matéria no presente recurso.

Com efeito, tais argumentos constantes nas razões do apelo são
totalmente novos, pois não foi referido na inicial, tampouco durante a instrução
do feito. Somente em sede recursal o promovente vem pleitear o afastamento das
referidas cobranças, sob o argumento de que se tratam de obrigações iníquas e
abusivas.

Como  é  sabido,  uma  vez  estabilizada  a  demanda,  é  defeso  à
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  em
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.  1.014 do Código de Processo Civil é clara ao
estabelecer que somente é possível alegações inovadoras na hipótese de motivo
de força maior, vejamos:  

“Art. 1.014. 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. 

Assim, somente no caso de demonstrado motivo de força maior,
poderia este julgador se pronunciar acerca dos novos argumentos trazidos à baila
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pelo  recorrente.  Tal  circunstância,  porém,  não  foi  alegada,  tampouco
comprovada, no caderno processual.   

A  supramencionada  estabilidade  da  demanda  ocorre  até  o
saneamento do processo, conforme se infere do art. 329 do Diploma Processual
Civil, in verbis: 

“Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa
de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o
pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de
manifestação  deste  no  prazo  mínimo  de  15  (quinze)
dias, facultado o requerimento de prova suplementar. 

Essa preocupação objetiva evitar 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. 1.013 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  de  clareza  solar  ao  preconizar  que
“serão,  porém,  objeto  de  apreciação  e  julgamento  pelo  Tribunal  todas  as
questões  suscitadas  e  discutidas  no  processo,  ainda  que  não  tenham  sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo da sentença impugnado”. 

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.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo
elemento que pode servir  de base para a decisão do
tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo,
no  procedimento  de  primeiro  grau  de  jurisdição
(Fasching, ZPR², n. 1721, p. 872). Não se pode inovar
no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar
a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O
sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no
procedimento  da apelação,  estimularia a deslealdade
processual, porque propiciaria à parte que guardasse
suas melhores provas e seus melhores argumentos para
apresentá-los  somente  ao  juízo  recursal  de  segundo
grau.  (...).  (Código  de  Processo  Civil  Comentado  e
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Legislação  Extravagante,  7ª  ed.,  Editora  Revista  dos
Tribunais: São Paulo,  nota 2 ao art.  517, 2003, pág.
887/888.)”.  

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

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  JUROS
ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
OUTROS  ENCARGOS.  PLEITOS  NÃO
FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  CONHECIMENTO  PARCIAL  DA
SÚPLICA. PRÁTICA DE ANATOCISMO. CONTRATO
DE  FINANCIAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE
EXIGÊNCIA.  TABELA  PRICE.  UTILIZAÇÃO  QUE
NÃO  IMPLICA  CAPITALIZAÇÃO.  RECURSO  EM
CONFRONTO  COM  POSIÇÃO  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  EM  RECURSO
REPETITIVO.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO.  -  Não merecem ser  conhecidos  os
pleitos  formulados  diretamente  no apelo,  sem que a
matéria  respectiva  tenha  sido  proposta  no  primeiro
grau  de  jurisdição. -  "A  capitalização  dos  juros  é
admissível nos contratos bancários celebrados a partir
da  publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17
(31.3.00),  desde que pactuada.(...)."  (STJ -  AgRg nos
EREsp  1041086/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  26/11/2008,  DJe
19/12/2008 ). - " (...) 2. A circunstância de a taxa de
juros  remuneratórios  praticada  pela  instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz,
por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo
a referida taxa em um referencial a ser considerado, e
não  em  um  limite  que  deva  ser  necessariamente
observado pelas instituições  financeiras.  Precedentes.
(...)(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003301320178150000,  Relator  DES.  JOSÉ
RICARDO PORTO, j. em 19-04-2017). (grifo nosso). 

Sobre o assunto, inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça
não  conhece  de  recurso  que  traga  novas  argumentações  não  apresentadas
anteriormente, em seu momento oportuno. A respeito, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
NO  RECURSO  ESPECIAL.  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE
FATOS  E  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA
7/STJ.  1. Não se conhece de agravo regimental no qual
a  parte  insere  argumentos  novos,  não  trazidos  no
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recurso  especial.  2.  É  vedado  o  reexame  de  fatos  e
provas  em  recurso  especial,  nos  termos  da  Súmula
7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg
no  REsp:  1399873  CE  2013/0279620-8,  Relator:
Ministra  MARGA  TESSLER  (JUÍZA  FEDERAL
CONVOCADA  DO  TRF  4ª  REGIÃO),  Data  de
Julgamento:  05/05/2015,  T1  -  PRIMEIRA  TURMA,
Data de Publicação: DJe 13/05/2015).

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AÇÕES DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  FUNGÍVEL.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  VALOR
ARBITRADO.  REVISÃO.  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A parte, em sede de
regimental,  não  pode,  em  face  da  preclusão
consumativa,  inovar  em  sua  argumentação,  trazendo
questões  não  suscitadas  no  recurso  especial.  2.  A
revisão do valor fixado a título de astreintes encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ, exceto nos casos em que o
quantum  seja  irrisório  ou  exorbitante.  3.  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ/AgRg  no  AREsp
509.937/GO,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
25/11/2014, DJe 15/12/2014).

Dito isso, não conheço do apelo da parte autora nestes pontos.

1.2. Preliminar de ofício – Ausência de Interesse Recursal

Doravante, a promovente pleiteia a declaração de ilegalidade da
capitalização e da utilização da Tabela Price. 

Ora, entendo que não merece conhecimento tal argumentação por
esta Corte de Justiça, como será visto abaixo.

Com efeito, o interesse recursal se configura quando presente o
binômio necessidade/adequação. Destarte, o doutrinador Nelson Nery Júnior, em
sua  obra  Princípios  Fundamentais  –  Teoria  Geral  dos  Recursos,  leciona  que
“deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como único meio para
obter, naquele processo, o que pretende contra decisão impugnada.”. Quanto à
utilidade, conclui:  “a ela estão ligados os conceitos mais ou menos sinônimos
de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E é a própria lei processual
que fala em parte vencida, como legitimada a recorrer (art. 499, CPC).” 

Como pode ser visto do caderno processual, o magistrado de base
reconheceu a  ilegalidade da capitalização e  da utilização da  Tabela Price,  tal
como requerido na exordial.

Apelação Cível nº 0061004-41.2012.815.2001 8



Partindo dessa premissa, resta claro nos autos a falta de interesse
recursal  do  insurgente  nesse  ponto,  pois  inexiste  necessidade  de  a  parte
promovente buscar reforma de decisão com o fito de atingir objetivo que já foi
alcançado no juízo de primeiro grau.

É nessa perspectiva que decidem os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C.C.  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  –  FALTA  DE  INTERESSE
RECURSAL  EM  RELAÇÃO  A  UM  PEDIDO
ACOLHIDO  NA  SENTENÇA  –  PRELIMINAR
ACOLHIDA – DANO MORAL –  INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DA SUCUMBÊNCIA
–  FIXAÇÃO  EQUITATIVA  –  SENTENÇA
REFORMADA  EM  PARTE.  O  interesse  recursal
repousa  no  binômio  necessidade  e  utilidade.  A
necessidade  refere-se  à  imprescindibilidade  do
provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do
bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida
da adequação da medida recursal alçada para atingir
o  fim colimado.  Quando  o  pedido  de  declaração  de
inexistência do débito foi acolhido na sentença, não há
necessidade  de  novo  provimento  judicial  no  mesmo
sentido,  de  sorte  que  o  apelante  carece  de  interesse
recursal  nesse  ponto.  Dano  moral  é  o  que  atinge  o
ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. A
dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame, a humilhação
que causam o dano moral decorrem da lesão de bem
que  integra  os  direitos  da  personalidade,  como  a
honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome,
etc.,  do  ofendido,  mas  não  do  prejuízo  de  seu
patrimônio, pois esta última constitui dano material. A
mera  emissão  de  cobrança  declarada  ilegal  na
sentença, e a simples ameaça de corte no fornecimento
não  são  suficientes  para  acarretar  um  dano
extrapatrimonial,  apesar  da  irregularidade  da
cobrança, quando o apelado não sofre nenhum corte no
fornecimento  de  energia  elétrica  em  sua  residência.
Nas  causas  em  que  não  houver  condenação,  os
honorários  advocatícios  da  sucumbência  devem  ser
fixados por apreciação equitativa, conforme preceitua
o art.  20,  §4º,  do  Código de Processo Civil.  (TJ/MS,
Apelação  nº  08027035520148120005,  Rel.  Des.
Vladimir Abreu da Silva, 5ª Câmara Cível, julgado em
08/03/2016). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS -  PRELIMINAR DE
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FALTA  DE INTERESSE RECURSAL  QUANTO  AOS
DANOS  MORAIS  SUSCITADA  DE  OFÍCIO  -
ACOLHIDA  -  AQUISIÇÃO  DE  BEM  MÓVEL  -
ALEGAÇÃO  DE  VÍCIOS  -  PROVA  PERICIAL  -
CONSTATAÇÃO DAS AVARIAS - DEVOLUÇÃO DO
VALOR  DESPENDIDO  OU  REPARO  DO  BEM  -
CABIMENTO  -  SENTENÇA  MANTIDA.  -  Não  há
interesse  recursal  da  parte  ré  em  ver  decotado  o
alegado dano moral, já que se quer houve condenação
a  tal  título  na  sentença  recorrida. -  Tratando-se  de
responsabilidade  civil,  a  obrigação  de  indenizar
pressupõe  três  requisitos:  comprovação de culpa,  do
dano e nexo causal  entre a  conduta  antijurídica  e  o
dano. - Em caso de prestação de serviço que envolve
relação de consumo, segundo o art. 14 do CDC, não há
que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo em vista
cuidar-se de responsabilidade objetiva. - Comprovado
o  prejuízo  patrimonial  efetivamente  suportado  a
condenação  ao  pagamento  de  indenização  por  dano
material  é  medida  que  se  impõe.  (TJ/MG,  AC
10702084596775002,  Des.  Rel.  Evandro  Lopes  da
Costa  Teixeira,  17ª  Câmara  Cível,  julgado  em
15/05/2014). (grifo nosso).

Dessa forma, não conheço do apelo nesse ponto.

1.3 Do mérito

Neste contexto, o mérito do apelo cinge-se apenas à questão da
compensação dos honorários advocatícios e do pleito de devolução em dobro dos
valores ilicitamente cobrados. 

Em se tratando da repetição  do indébito,  uma vez  verificada a
ilegalidade de cobrança em contrato de  leasing, não há maiores delongas a se
fazer quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados sob esse título, a
serem apurados em posterior liquidação da sentença.

Ademais, como é cediço, no que concerne à repetição de indébito,
há dois entendimentos jurisprudenciais, ambos esmiuçados sob a ótica da má-fé:
1º) a devolução em dobro, se provada a intenção de prejudicar o hipossuficiente;
e 2º) a restituição de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do credor. 

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu
parágrafo único:

“Art. 42. (…)
Parágrafo  único.  O consumidor  cobrado  em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso. Acrescido de
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correção  monetária  e  juros  legais,  salvo  hipótese  de
engano justificável”. (grifo nosso). 

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

Nesse sentido, os Tribunais pátrios têm decidido:

“AÇÃO  REVISIONAL  -  CONTRATO  BANCÁRIO  -
APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR  -JUROS  -  TARIFAS  -  REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO.  AÇÃO  REVISIONAL  -  CONTRATO
BANCÁRIO  -  APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR  -JUROS -  TARIFAS  -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - Aplica-se o Código de
Proteçâo  e  Defesa  do  Consumidor  ao  contrato
bancário,  pois  o  CDC  abrange  as  atividades  de
natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos
do art. 3º § 2º do referido diploma legal. - De acordo
com o C. Superior Tribunal de Justiça, em técnica de
julgamento  repetitivo,  ficou  sedimentado  que
atualmente não mais é "válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e  de emissão de carnê
(TEC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso  concreto."  Lado  outro,  se  houver  cláusula
expressa no contrato bancário, é legítima a cobrança
de  tarifa  de  cadastro  e  do  IOF  (Imposto  sobre
Operações Financeiras), independentemente da data da
pactuação.  -  Mesmo  quando  apoiada  em  pacto
expresso,  ressoa  ilegítima  a  cobrança  de  tarifas  de
registro do contrato, de seguro auto, de avaliação do
bem e de serviços de terceiro, diante da ausência de
comprovação  pela  instituição  financeira  do
aproveitamento  pelo  devedor  das  correspondentes
contraprestações  nos  moldes  em que consignadas  no
instrumento  litigioso.  -  Incabível  a  repetição  do
indébito  em  dobro,  posto  que  até  então,  ao  menos
teoricamente,  a  exigência  dos  encargos  era  lícita,
tratando-se,  portanto  de  engano  justificável,  não
atraindo a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  A  devolução  dos
valores cobrados indevidamente, destarte, deve se dar
de forma simples”.
(TJ-MG  -  AC:  10145130409744001  MG  ,  Relator:
Domingos  Coelho,  Data  de  Julgamento:  27/05/2015,
Câmaras  Cíveis  /  12ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 01/06/2015)
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No  caso  concreto,  verifica-se  o  fato  de  o  consumidor  ter
expressamente celebrado o contrato,  escolhendo a instituição financeira dentre
outras existentes no mercado, não podendo se beneficiar com a restituição em
dobro, mas apenas de forma simples. 

Ressalto, ainda, que, a meu sentir, um dos motivos que embasou a
modificação jurisprudencial, para que a devolução ocorra de forma simples, foi o
fato  de  grande  parte  dos  consumidores  brasileiros  estarem  adquirindo
financiamentos,  já  imbuídos  do  propósito  de  ajuizarem demandas  revisionais
cientes  de  que receberiam, em dobro,  parte  dos  valores  despendidos,  agindo,
pois, dolosamente, objetivando o enriquecimento sem causa.

Logo, sendo a devolução em dobro pertinente apenas no caso de
cobrança  realizada  com  má-fé,  há  de  se condenar  a  instituição  financeira à
devolução dos valores cobrados a maior, na forma simples. 

Doravante, registre-se que a sentença ora recorrida, a despeito de
datada  pela  magistrada em momento anterior  à vigência do Novo Código de
Processo Civil, foi publicada em cartório quando já em vigor as novas normas
processuais. 

Logo, incidentes as regras procedimentais na forma do art. 14 da
Codificação de 2015, situação que enseja a impossibilidade de compensação de
honorários advocatícios,  posto que configura quantia  de direito do advogado,
dotada de natureza alimentar, na forma expressa do §14 do art. 85 do Diploma
Processual em vigor, merecendo reforma a sentença neste ponto.

2  . Da Apelação d  o Promovido  

Conforme relatado, o Apelo da instituição financeira  defende a
legalidade da capitalização, pugnando pela modificação do julgado neste ponto.

Preambularmente,  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. 

No que se refere à capitalização de juros, há de se destacar, de
antemão, que o caso versado nos autos dispensa maiores delongas, uma vez que
consubstancia hipótese reverberada em recentes entendimentos sumulados pelo
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Trata-se  dos Enunciados nº  382,  539  e  541 da
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Súmula de Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, cuja redação foi aprovada
em 10/06/2015, in verbis:

Súmula  nº  382  –  STJ: “A  estipulação  de  juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”. 

Súmula  539  –  STJ:  “É permitida  a  capitalização  de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados  com  instituições  integrantes  do  Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963 –
17/00, reeditada como MP 2.170 – 36/01), desde que
expressamente pactuada”.

Súmula 541 – STJ: “A previsão no contrato bancário
de  taxa  de  juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Não há que se cogitar em inaplicabilidade do entendimento ou das
normas resultantes do precedente supracitado, haja vista que os casos que deram
origem à instauração das milhares de demandas revisionais tinham por objeto
idêntica  forma  de  pactuação  àquela  firmada  pela  promovente,  qual  seja  o
contrato de financiamento de veículo automotor.

Logo, os entendimentos sumulados espelham a fundamentação de
que a capitalização de juros é permitida com periodicidade inferior a um ano,
desde  que  expressamente  pactuada  nos  contratos  firmados  pelas  instituições
financeiras  integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  após  o  advento  da
Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), a qual em
seu art. 5º dispõe:  

“Art.  5º.  Nas  operações  realizadas  pelas  instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano.

Parágrafo  único.  Sempre  que  necessário  ou  quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da
obrigação,  ou  de  seu  saldo  devedor,  será  feita  pelo
credor por meio de planilha de cálculo que evidencie
de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil  entendimento  e
compreensão,  o  valor  principal  da  dívida,  seus
encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e
os  critérios  de  sua  incidência,  a  parcela
correspondente  a  multas  e  demais  penalidades
contratuais.” (grifo nosso)
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É de se frisar que não há que se falar em inconstitucionalidade da
referida Medida Provisória, ao menos até que haja o julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.316-1.

Nesse  cenário,  é  aplicável  a  supramencionada  norma,  a  qual
autoriza  a  capitalização  de  juros,  aos  contratos  posteriores  à  sua  vigência
firmados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, desde que
haja, entretanto, pactuação expressa.

Na  situação  delineada  nos  autos,  verifica-se  que  inexiste  no
contrato  de  arrendamento mercantil cláusula  que sequer  contenha percentuais
que possibilitem o cálculo aritmético quanto à cobrança de juros remuneratórios
na forma capitalizada (fls. 24/26), motivo pelo qual sua cobrança é ilegítima.

Sobre o tema, asseverando que, ainda que se trate de contrato de
leasing, deve existir previsão expressa de capitalização dos juros remuneratórios,
confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.  EFEITOS  INFRINGENTES.
ACOLHIMENTO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA  DE  ÓBICES  PROCESSUAIS.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. JULGAMENTO
EXTRA  PETITA.  TAXA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
CONTRATUAL.  TAXA  MÉDIA  DE  MERCADO.
PRECEDENTES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E
CONTRATUAL.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
PERIODICIDADE.  COBRANÇA  ANTECIPADA  DO
VALOR  RESIDUAL  DE  GARANTIA.  NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO  DO  LEASING.
COMPENSAÇÃO  DE  VALORES.  POSSIBILIDADE.
ENUNCIADOS 5, 7, 281, 293 DA SÚMULA DO STJ.
1.  'Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador
conhecer,  de  ofício,  da  abusividade  das  cláusulas'
(Enunciado 381 da Súmula do STJ).
2.  Ausente  no  contrato  o  percentual  dos  juros
remuneratórios,  circunstância  fática  e  contratual
alheia  à  instância  especial,  a  jurisprudência  do  STJ
firmou seu posicionamento no sentido de que prevalece
a  taxa  média  de  mercado  (2ª  Seção,  REsp
1.112.880/PR,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  DJe  de
19.5.2010).
3. A capitalização mensal de juros somente é permitida
em  contratos  bancários  celebrados  posteriormente  à
edição  da MP 1.963-17/2000,  de  31/3/2000,  e  desde
que expressamente pactuada.
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4. 'A cobrança antecipada do valor residual garantido
(VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento
mercantil' (Enunciado 293 da Súmula do STJ).
5.  A  cobrança  a  maior  importa  na  restituição  dos
valores,  podendo  operar-se  por  intermédio  da
compensação com o débito remanescente.
6. Embargos de declaração acolhidos para permitir o
julgamento do agravo regimental,  com o consequente
provimento  parcial  do  recurso  especial  em  parte
conhecido”.
(STJ,  EDcl  no  AgRg  no  REsp  681.439/RS,  Rel.
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012).

Assim, não merece qualquer reforma a sentença vergastada neste
ponto,  sendo consequência  lógica  a  devolução  de  forma simples  dos  valores
irregularmente exigidos do consumidor.

3. Conclusão

Por tudo o que foi  exposto,  conheço parcialmente do apelo da
parte  autora e,  na  parte  conhecida,  DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
apenas  para  afastar  a  compensação  de  honorários  advocatícios  fixada  na
sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade do pagamento das obrigações
processuais em favor do demandante, beneficiário da gratuidade da justiça, na
forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil de 2015. Outrossim, NEGO
PROVIMENTO ao Apelo da instituição financeira promovida. 

Em decorrência do resultado recursal, com fundamento no art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoro o índice da verba honorária para R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais). 

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,
relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.  Des. Luís
Silvio Ramalho Júnior.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, 15
de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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