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A simples alegação de roubo do veículo objeto do contrato de
financiamento  não  se  reveste  de  condição  modificativa  ou
resolutiva  da  avença,  muito  menos  de  fator  imprevisível  em
relação ao negócio jurídico validamente firmado, devendo suas
cláusulas serem regularmente cumpridas.

Não  se  concebe a  revisão  contratual  sem  a  indicação  das
cláusulas que o consumidor entende como abusivas, onerosas
ou ilegais, de acordo com o entendimento sumulado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no verbete nº 3811.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  Maria  Suely  Quirino  Gomes,
buscando reformar a sentença (fls.  92/95), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da

1 STJ - Súmula 381 - “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 
cláusulas.”
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Comarca de Sousa que,  nos autos da Ação de Revisão Contratual  ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A, julgou improcedente a pretensão autoral disposta na exordial.

Nas razões do recurso, assevera a promovente, em suma, que pactou com o
apelado um financiamento para a aquisição de um caminhão utilizado pelo seu marido e
que  este  sofreu  um  crime  de  roubo,  tendo  perdido  o  referido  veículo.  Com  essas
afirmações,  alega  que  merece  ser  a  avença  revista,  ante  a  imprevisibilidade  do  fato
ocorrido, pontuando que a legislação consumerista prevê a possibilidade da análise das
cláusulas em virtude da onerosidade excessiva, destacando, ainda, aspectos atinentes à
função social dos contratos.

Ao final, requer a procedência da ação revisional para que seja restabelecido
o equilíbrio econômico e financeiro da avença abalado pela ocorrência de caso fortuito
nitidamente reconhecido (fl.105).

Devidamente  intimado  à  fl.  106,  não  houve  a  apresentação  das
contrarrazões.

Parecer  do  Ministério  Público  opinando  pelo  desprovimento  do  recurso
(fls.133/144).

É o relatório.
Decido.

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão  aplicadas  as
disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei nº 5.869/73, tendo em
vista que os atos jurídicos processuais (sentença e Apelação Cível) tiveram seus efeitos
consumados ainda sob a égide do regramento anterior,  mesmo que esta decisão seja
proferida  na  vigência  da  Lei  nº  13.105/20152,  privilegiando  as  disposições  de  direito
intertemporal estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como os axiomas constantes no
art. 1º da nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal. 

De plano, ressalto que a relação jurídica aqui travada se amolda às normas
consumeristas. Com efeito, estas são o instrumento legal mais eficiente para a proteção
do cidadão contra os abusos do poder econômico. Hodiernamente, servem como base de
orientação para a ação de vários órgãos e entidades os quais atuam na área.

O  princípio  norteador  estampado  na  Ciência  Consumerista  é  a
vulnerabilidade  do consumidor,  reconhecida,  de  acordo com o CDC3,  com presunção
absoluta. Dessarte, ao contrário do afirmado pela instituição financeira insurgente, não
existe necessidade de prová-la, sendo, de per si, aplicável às relações consumeristas.

2  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo final do prazo
contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº.
95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras. Logo, a entraga em vigor se dá no dia
subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março de 2016.

3 Artigo 4º, inciso I, do CDC: A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade  de  vida,  bem  como  a  transparência  e  harmonia  das  relações  de  consumo,  atendidos  os  seguintes  princípios:
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

Juiz Tércio Chaves de Moura



Apelação Cível nº. 0005422-43.2005.815.0371

A legislação  de  regência4 admite  a  revisão  de  contratos,  desde  que,  na
hipótese,  se  possa  perceber  a  imposição  de  excessiva  onerosidade  em desfavor  do
contratante menos favorecido, através da inclusão de cláusulas que encerrem manifesta
abusividade e contrariedade aos ditames de lei. Cumpre referir, porém, o enunciado nº
381, do Tribunal da Cidadania, que assim dispõe: “Nos contratos bancários, é vedado ao
julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Ressalta-se que, em regra, as avenças por adesão são submetidas ao crivo
do  Código  de  Consumidor.  O  doutrinador  Caio  Mário  de  Silva  Pereira  conceitua  tais
ajustes como “(...) aqueles que não resultam do livre debate entre as partes, mas provêm
do  fato  de  uma  delas  aceitar  tacitamente  as  cláusulas  e  condições  previamente
estabelecidas pela outra"5.  Complementando essa definição,  Fran Martins afirma:  “(...)
cedo se desenvolveram em larga escala e hoje são grandemente usados nos negócios
comerciais. Significam uma restrição ao princípio da autonomia da vontade, consagrado
pelo Código Civil Francês, já que a vontade de uma das partes não pode se manifestar
livremente na estruturação do contrato6 (...)". 

A  Lei  nº  8078/90  (CODECON)  não  se  omitiu  quanto  ao  assunto,  ao
referendar que “contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou
serviços,  sem  que  o  consumidor  possa  discutir  ou  modificar  substancialmente  seu
conteúdo" (artigo 54).

In  casu,  temos  indistintamente  um contrato  dessa  espécie.  Maria  Suely
Quirino  Gomes celebrou  Contrato  de  Financiamento  com  a  promovida,  instituição
financeira dotada de superioridade econômica. Ao meu entender, deve-se mitigar o pacta
sunt  servanda,  cujo  axioma configura  o  princípio  da  obrigatoriedade  dos  contratos.  A
contrario  sensu,  cede  lugar  a  uma  relatividade  dogmática,  a  reprimir  a  onerosidade
excessiva, reconhecendo o valor social do contrato como um dirigismo contratual.

Analisando  a  pretensão  autoral,  ainda  que  esteja  a  relação  jurídica
apreciada  sob  as  disposições  do  CDC,  não  existe  substrato  jurídico  a  agasalhar  a
pretensão de revisão contratual.

A simples alegação de roubo do veículo objeto do contrato de financiamento
não  se reveste de condição modificativa ou resolutiva da avença,  muito menos de fator
imprevisível em relação ao negócio jurídico validamente firmado, tendo em vista se tratar,
infelizmente, de prática comumente verificada no cenário nacional.

Nesse prisma, colhem-se os julgados pátrios sobre o tema:

TJRJ-0446383)  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  -  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  -  AUTOMÓVEL FINANCIADO  QUE
RESTOU ROUBADO - SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O
PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. As circunstâncias do caso

4 Art.  6º  São  direitos  básicos  do  consumidor:  V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam  prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

5 PEREIRA, Caio Mario de Silva. , Instituições de Direito Civil – Contratos, Vol. III, Forense. 
6 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais, 8º edição, Rio de Janeiro, Forense, 1958, p. 99. 
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concreto  não  ensejam  a  revisão  ou  extinção  da  relação  contratual,
tendo em vista que o fato de o veículo ter sido objeto de roubo não
possibilita  a  desconstituição  das  obrigações  assumidas  no  contrato
válido firmado pelo autor. A jurisprudência é firme no sentido de que o
furto ou roubo do bem alienado fiduciariamente não exime o contratante
do pagamento da dívida, bem como não retira da instituição o direito ao
crédito. Negado seguimento recurso.7

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO.  Prosseguimento  da  ação  de  depósito  -  Possibilidade  -
Inadimplemento do devedor fiduciário configurado - Apelo alegando a
ocorrência  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  ante  o  furto  do  veículo
financiado - Desaparecimento do bem que não afasta a obrigação de
pagamento do valor contratado, em razão do caráter dúplice da ação -
Configuração da mora - [...]8

Frise-se,  inclusive,  que  não  constam  nos  autos  informações  acerca  da
pactuação de seguro do próprio financiamento ou mesmo do bem objeto da avença, não
se desincumbindo a consumidora de mitigar os riscos inerentes à utilização do caminhão
na função a que se destina.

Ademais,  conforme  acima  pontuado,  não  há  como  conceber  a  revisão
contratual  sem a indicação das cláusulas  que o  consumidor  entende como abusivas,
onerosas ou ilegais,  de  acordo com o entendimento  sumulado pelo  Egrégio  Superior
Tribunal de Justiça no verbete nº 3819.

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art. 557, caput,
do CPC/73 e NEGO SEGUIMENTO à Apelação, em harmonia com o Parecer Ministerial.

P. I.

João Pessoa, 12 de abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
            RELATOR

G/05

7  (Apelação nº 0376742-39.2010.8.19.0001, 17ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Edson Aguiar de Vasconcelos. j. 23.02.2016, Publ.
25.02.2016). 

8 (ProcessoAPL 00770981220108260002 SP 0077098-12.2010.8.26.0002; Orgão Julgador: 25ª Câmara de Direito 
Privado; Publicação: 11/09/2015; Julgamento: 10/09/2015; Relator: Claudio Hamilton).

9 STJ - Súmula 381 - “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 
cláusulas.”
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