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EMENTA: REVISIONAL.  EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE  DA  COBRANÇA  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS,  TABELA  PRICE,  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  MULTA
MORATÓRIA  SUPERIOR  A  2%.  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DO
MÉRITO  POR  ABANDONO  DE  CAUSA.  APELAÇÃO.  OMISSÃO  À
INTIMAÇÃO  PARA  ESPECIFICAÇÃO  DAS  PROVAS.  DILIGÊNCIA  NÃO
DIRECIONADA  EXCLUSIVAMENTE  AO  AUTOR.  IRRELEVÂNCIA  AO
IMPULSO  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  DO  RÉU.
DESCUMPRIMENTO AO TEOR DA SÚMULA Nº 240, DO STJ. ABANDONO
PROCESSUAL  NÃO  CONFIGURADO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS
AO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  CAUSA  MADURA.  JULGAMENTO  IMEDIATO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  1.013,  §  3°,  I,  DO  CPC/2015. PROVIMENTO
PARCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO NEGÓCIO
JURÍDICO. MULTA MORATÓRIA FIXADA NOS TERMOS PRETENDIDOS
NA  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL  QUANTO  AOS
REFERIDOS  PEDIDOS.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  DISPOSIÇÃO
EXPRESSA  NO  CONTRATO.  MÉTODO  PRICE.  PARCELAS  IGUAIS  E
SUCESSIVAS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A
12%  AO  ANO.  POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  NÃO  ABUSIVOS.  TAXA
SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO.  ABUSIVIDADE CARACTERIZADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECORRÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE
NULIDADE  DA  CLÁUSULA  CONTRATUAL.  CABIMENTO  DA
CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

1.  A  especificação  de  provas,  além  de  não  ser  diligência  que  compete
exclusivamente  ao  Autor,  não  se  afigura  fundamental  ao  regular  andamento  do
processo, já que a sua falta não constitui obstáculo ao julgamento da lide.

2.  “A  extinção  do  processo,  por  abandono  da  causa  pelo  autor,  depende  de
requerimento do réu.” (Súmula 240, STJ).

3.  Se o processo estiver  em condições de imediato julgamento,  o Tribunal deve
decidir  desde  logo  o  mérito  quando  reformar  Sentença  extintiva  fundada  em
abandono de causa.

4. Não há interesse processual ao Autor nos pedidos que se referem à declaração de
nulidade da cobrança da comissão de permanência não prevista no contrato a ser
revisado  e  à  limitação  de  multa  moratória  fixada nos  termos  pretendidos  na
Exordial.



5. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000  (em  vigor  como  MP  2.170-36/2001),  desde  que  expressamente
pactuada.”  (AgInt  no  AREsp  880.218/MG,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

6.  É  lícita  a  utilização  do  Método  Price  de  amortização,  por  meio  da  qual  as
prestações mensais remanescem iguais e constantes ao longo de toda a contratação.

7. As instituições financeiras não se limitam à taxa de juros de 12% a.a., de modo
que a mera estipulação acima desse percentual não significa, por si só, vantagem
abusiva em detrimento do consumidor, sendo imperiosa a comprovação de que a
cobrança dos juros seja superior à média praticada no mercado.

8. A declaração de nulidade de cláusula contratual, caso resulte em redução do valor
da parcela contratual adimplida, ensejará a restituição do que foi pago em excesso
mesmo  não  havendo  requerimento  nesse  sentido,  porquanto  trata-se  de
consequência imediata do acolhimento do pedido expressamente formulado.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente às Apelação
n.º  0000764-92.2010.815.0211,  em  que  figuram  como  Apelante  Pedro  Pinto  de
Lacerda e como Apelado Banco Original S/A. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em conhecer do Recurso, dando-lhe parcial
provimento  para  anular  a  Sentença  e,  nos  termos  do  art.  1.013,  §3º,  I,  do
CPC/15, julgando parcialmente procedente o pedido.

VOTO.

Pedro Pinto de Lacerda interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itaporanga, f. 127, que extinguiu sem resolução do
mérito a Ação Revisional por ele ajuizada em desfavor do Banco Original S/A, ao
fundamento de que restou caracterizado o abandono de causa.

Em suas Razões, f. 132/141, alegou que a falta de atendimento ao despacho
que determina a especificação das provas indica o desinteresse em produzi-las e não
o abandono de causa.

Asseverou ainda que não foi intimado para realizar quaisquer diligências no
prazo de trinta dias e que o Réu não requereu expressamente a extinção do feito por
abandono.

Requereu, em razão disso, o provimento do Apelo para que seja declarada a
nulidade da Sentença e sejam os autos remetidos ao Juízo de origem a fim de que
outra seja prolatada.

Intimado,  o  Apelado  apresentou  Contrarrazões,  f.  147/153,  pleitando  a
manutenção do Decisum ao argumento de que restou atendido o disposto no art. 267,
III, e §1º, do CPC/73, vigente na época da sua prolação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.



É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O artigo 267, III, do CPC/731, cujo correspondente no CPC/15, é o art. 485,
III2, autoriza a extinção do processo quando a parte deixa de praticar ato que lhe
competia, necessário ao prosseguimento do trâmite processual.

No  caso  dos  autos,  as  partes  não  responderam  à  intimação  para  a
especificação das provas que pretendiam produzir, f. 121, o Juízo aguardou o prazo
de trinta dias para que as partes procedessem ao impulsionamento do feito, f. 121v,
e,  após,  ordenou a  intimação  pessoal  do  Autor  incumbindo-lhe  o  andamento  do
processo, f. 123, o que culminou com a extinção do feito por abandono de causa.

A  especificação  de  provas,  além  de  não  ser  diligência  que  compete
exclusivamente  ao  Autor,  não  se  afigura  fundamental  ao  regular  andamento  do
processo3, já que a sua falta não constitui obstáculo ao julgamento da lide.

Ressalte-se, ademais, que não foi cumprido o que dispõe Súmula nº 240, do
STJ, que exige o requerimento prévio do Réu para ensejar o abandono de causa4,
pelo  que  é  impositivo  o  provimento  do  Apelo  e  a  decretação  da  nulidade  da
Sentença.

A Demanda não exige mais dilação probatória, porquanto o contrato objeto
da  pretensão  revisional  já  foi  colacionado  aos  autos,  pelo  que  é  possível  o  seu
julgamento imediato nesta instância recursal, nos termos do art.  1.013, §3º, I,  do
CPC/20155.

O Autor  ajuizou a  presente  Ação Revisional  alegando que o  contrato  de

1 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[…]; 

III – quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por 
mais de 30 (trinta) dias;

2 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
[…]; 
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de
30 (trinta) dias;

3 EXTINÇÃO PROCESSUAL – Art. 267, III, do CPC (1973) - Omissão da parte autora em atender
ao  comando de  especificação  de  provas  -  A omissão  da  parte  autora  em atender  despacho para
especificação  das  provas  que  pretendia  produzir  não  acarreta  a  paralisação  do  processo  e,
consequentemente, é irrelevante para o impulso processual que toca ao MM Juízo da causa, a teor do
art. 262, do CPC, daí por que não caracteriza abandono da causa, para efeito do art. 267, III, do CPC,
nem autoriza o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito - Decreto de extinção
afastado – Precedentes - Recurso provido. (TJSP - APL 10087597020148260510 SP - Orgão Julgador
4ª Câmara de Direito Público – Publicação  18/05/2016 – Julgamento 9 de Maio de 2016 – Relator
Ana Liarte)

4 “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
(Súmula 240, STJ).

5 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[…].
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;



empréstimo  consignado  firmado  com o  Banco  réu  possui  as  seguintes  cláusulas
abusivas: 1) juros remuneratórios taxados acima da média praticada pelo mercado;
2) incidência irregular da capitalização de juros; 3) utilização da Tabela Price como
sistema de amortização; 4) cobrança cumulada da comissão de permanência com
correção monetária; 5) e multa moratória acima de 2%.

O  instrumento  contratual,  f.  22/23,  cobra,  em  caso  de  inadimplência,
correção monetária, juros de mora de 12% ao ano e multa moratória de 2% sobre o
montante da dívida, pelo que carece ao autor interesse processual quanto aos pedidos
de  inacumulabilidade  da  comissão  de  permanência  não  prevista  na  avença  e  de
limitação da sanção pecuniária fixada nos termos pretendidos na Exordial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000,
reeditada  sob  o  n.º  2.170-36/2001,  é  lícita  a  capitalização  de  juros,  desde  que
expressamente prevista no contrato6.

O empréstimo consignado objeto da lide, datado de 14 de setembro de 2006,
estabelece,  em  suas  disposições  gerais,  que  os  juros  remuneratórios  são
capitalizados, inexistindo, portanto, abusividade na sua cobrança.

A Tabela Price, enquanto método de amortização, é utilizada com o fim de
garantir  que  as  prestações  mensais  remanesçam  constantes  ao  longo  de  toda  a
contratação7.

6 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  EXPRESSAMENTE  PACTUADA.  POSSIBILIDADE.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.  DESCABIMENTO.  MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do
STJ,  em sede  de  recurso  representativo  da  controvérsia,  firmou  o  entendimento  de  que:  a)   "é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001),  desde  que  expressamente  pactuada";  e  b)  "a  capitalização  dos  juros  em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. 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"  (REsp  973.827/RS,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. A verificação da proporção em
que as partes sucumbiram na demanda está obstada no âmbito do especial por envolver o reexame do
conjunto fático-probatório da demanda, o que atrai a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 880.218/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

7 PROCESSO  CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  -  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  -  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE
DEMANDADA - CAPITALIZAÇÃO - taxa anual de JUROS superior ao duodécuplo da mensal -
pactuação  expressa  -  cobrança  LEGAL  -  UTILIZAÇÃO  DA  TABELA  PRICE  PARA
AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO EM PARCELAS SUCESSIVAS IGUAIS -  DECISÃO "ULTRA
PETITA" - NULIDADE PARCIAL - DECOTAÇÃO DO EXCESSO - APLICAÇÃO DO ART. 932,
V,  "B",  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -  PROVIMENTO  DO  APELO.  -  Em
ressonância ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, adotado no julgamento do REsp
973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a capitalização mensal de juros não é mais, a priori,
prática ilegal, sendo permitida caso o contrato revisando tenha sido firmado após 31 de março de
2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória
2.170-36/01, e ainda haja no contrato previsão expressa de taxa de juros anual superior a 12 vezes a
taxa de juros mensal.  No caso dos autos,  expressa no contrato a  incidência e  a periodicidade da
capitalização dos juros remuneratórios,  não há irregularidade na sua incidência,  sendo admitida a
utilização da tabela price, como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais. […].
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00868011920128152001, -  Não possui -, Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 21-03-2016)



As  parcelas  fixadas  no  empréstimo  são  iguais  e  sucessivas,  impondo  a
conclusão de que o Apelante possuía ciência plena da aplicação do Método Price,
razão pela qual também não há ilegalidade que justifique a sua nulidade.

A taxa de juros remuneratórios de 5,2% a.m.,  por sua vez,  foi  fixada em
percentual bem superior à taxa média de mercado calculada pelo BACEN no período
da  contratação  (setembro  de  2006),  que  era  de  3,92%8,  constituindo  vantagem
abusiva em detrimento  do consumidor9,  motivo  pelo qual  é  cabível  a  restituição
simples do que foi pago a maior independente de pedido expresso nesse sentido, haja
vista ser a devolução do indébito decorrência lógica da declaração de nulidade da
cláusula contratual10,  evitando, dessa forma, violação ao princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa, positivado nos arts. 876 e 884, do Código Civil11.

Considerando que, no caso, a prescrição é trienal e que a relação contratual é
de trato sucessivo, a restituição somente deverá se referir às prestações dos três anos
anteriores à data do ajuizamento da ação12, razão pela qual será cabível a devolução
8 http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/nitj201103.xls – Tabela XVI

9 AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE CONTA CORRENTE C/C COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS  E  CRÉDITOS.  OFENSA  AO  ARTIGO  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA  211  DO  STJ.  REEXAME  DE  PROVA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO
STJ.  […]. 4. Nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos
casos em que aferida a exorbitância  da  taxa em relação  à  média  de mercado,  o  que  ocorreu  na
hipótese.  […].  (AgInt  no  AREsp  920.447/MG,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

10 DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE  REVISÃO  DE  CONTRATO.  COMPRA  E  VENDA  DE  UNIDADE  IMOBILIÁRIA.
PARCELAS  ATRELADAS  AO  SALÁRIO  MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRETENSÃO  DE
SUBSTITUIR  O CRITÉRIO  DE INDEXAÇÃO  PELO  INPC.  NECESSIDADE E  UTILIDADE.
INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO  EXPRESSO.  CONSEQUÊNCIA  LÓGICA  DA  REVISÃO  OPERADA.  SENTENÇA
ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE
REGRA ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO.  CRITÉRIOS.  FIXAÇÃO  EQUITATIVA.  UTILIZAÇÃO  DO  VALOR  DA
CAUSA. POSSIBILIDADE. 1. Em linhas gerais pode-se afirmar que o interesse processual, ou de
agir para alguns,  exsurge da convergência da necessidade da tutela jurisdicional para vencer uma
pretensão resistida, aliada à utilidade e adequação do provimento respectivo. Formulados, pela via
adequada,  pedidos  que  veiculam  pretensões  somente  passíveis  de  concretização  pela  via  da
intervenção jurisdicional, não há que se falar em ausência de pretensão resistida, ficando configurado
o interesse necessário à  propositura da ação.  2.  Embora  não  conste  do rol  de  pedidos iniciais  a
restituição do indébito, ainda que de forma simples,  como decretado pela sentença, certo é que a
revisão da cláusula da composição das parcelas, caso resulte em valor menor que o que foi pago,
obviamente consubstanciará crédito em favor da adquirente, a ser imputado no saldo remanescente.
Vale dizer,  a repetição do indébito decorre logicamente do acolhimento do pedido de revisão da
cláusula da composição e indexação da parcela, não se podendo afirmar, nesse caso específico, que
houve  indevida  laboração  de  ofício  do  juízo  (artigos  128  e  460  do  CPC),  mas  apenas  o
reconhecimento  da  conseqüência  imediata  do  acolhimento  de  um pedido  que  foi  expressamente
formulado. […]. (TJMG - AC 10672100298336001 MG - Orgão Julgador Câmaras Cíveis Isoladas /
16ª CÂMARA CÍVEL – Publicação 01/03/2013 – Julgamento 20 de Fevereiro de 2013 – Relator
Otávio Portes)

11 Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que
incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

12 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE
PLANO  OU  SEGURO  DE  ASSISTÊNCIA  À  SAÚDE.  PRETENSÃO  DE  NULIDADE  DE

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/nitj201103.xls


do que foi pago em excesso no tocante às parcelas cujo vencimento ocorreu entre
junho 2007 e outubro de 2008, data da última mensalidade da avença.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial  para,
anulando a Sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, com
fulcro  no  art.  1013,  §  3º,  I,  do  CPC/2015,  julgar  extinto  o  processo  sem
resolução do mérito com relação aos pleitos de inacumulabilidade da comissão
de permanência e de limitação da multa moratória, por falta de interesse de
agir  e,  quanto  aos  demais  pedidos,  julgá-los  parcialmente  procedentes,
declarando  a  nulidade  do  dispositivo  contratual  que  prevê  a  taxa  de  juros
remuneratórios mensais de 5,2%, reduzindo-a para a média empregada pelo
CLÁUSULA  DE  REAJUSTE.  ALEGADO  CARÁTER  ABUSIVO.  CUMULAÇÃO  COM
PRETENSÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  PAGOS  INDEVIDAMENTE.  EFEITO
FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO
CONTRATO.  NATUREZA  CONTINUATIVA  DA  RELAÇÃO  JURÍDICA.  DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.  PRAZO  PRESCRICIONAL  TRIENAL.  ART.  206,  §  3º,  IV,  DO  CÓDIGO
CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2.  CASO
CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA
NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de
ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato
sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição
dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade
absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura,  o que
levaria à imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de
natureza  constitutiva  negativa,  o  que  atrairia  os  prazos  de  decadência,  cujo  início  da  contagem,
contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última
desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de
natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela
prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que
deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da
invalidade do contrato. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado
o próprio fundo de direito, pode o contratante,  durante a vigência do contrato, a qualquer tempo,
requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade
absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à
prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo
prescricional aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em
contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do
indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional
é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 4. É da invalidade, no todo ou
em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos
valores pagos a maior,  porquanto o reconhecimento do caráter ilegal  ou abusivo do contrato tem
como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica
caracterizado  o  enriquecimento  sem causa,  derivado  de  pagamento  indevido  a  gerar  o  direito  à
repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002). 5. A doutrina moderna aponta
pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação
patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente,
reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira
mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias
mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais
como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem,
por desconsideração de patrimônio ou por outras causas. 6. No Brasil, antes mesmo do advento do
Código  Civil  de  2002,  em  que  há  expressa  previsão  do  instituto  (arts.  884  a  886),  doutrina  e
jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação
do locupletamento ilícito.  7. O art.  884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do
instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de
atribuição  patrimonial  (simples  deslocamento  patrimonial),  como no sentido  negocial  (de  origem
contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria
um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que
mais  se adequada à  prestação  decorrente  de  cláusula  indigitada  nula  (ausência  de causa  jurídica
lícita). 8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de
negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa,



mercado, 3,92%, condenando o Banco demandado a restituir de forma simples
o que foi pago em excesso nas parcelas de junho de 2007 a outubro de 2008,
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do adimplemento, e de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e condenando as partes, em
razão  da  sucumbência  recíproca,  ao  pagamento  das  custas  processuais,  na
proporção  de  75%  para  a  Autora  e  25%  para  o  Réu,  e  dos  honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de
75% para o Advogado do Promovido e 25% para o Causídico da Demandante,
aplicando em favor desta a condição suspensiva de exigibilidade, por ser ela
beneficiária da gratuidade da Justiça.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão a
Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no
enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no
art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere
às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do
ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º,
do CPC/2015). 10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte
tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art.
177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art.
2.028  do  CC/2002.  11.  Caso  concreto:  Recurso  especial  interposto  por  Unimed  Nordeste  RS
Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento. (REsp 1360969/RS,
Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016)


