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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL – 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AÇÃO AÇÃO 
REVISIONAL  C/C  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  E  PEDIDO  DE 
REPETIÇÃO  DE  VALORES  PAGOS  A  MAIOR  - 
PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS - VEDAÇÃO - SÚMULA 381 DO STJ 
-   SENTENÇA  ISENTA  DE  ERROS  –  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE  – 
APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT,  DO CÓDIGO 
DE  PROCESSO  CIVIL  –  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.
− É  defeso  ao  julgador  revisar  as  cláusulas 
contratuais  sem  que  haja  insurgência  expressa  da 
parte  requerente,  no  tocante  a  cada  uma  delas, 
apontando  no  que  consiste  a  alegada  abusividade. 
Aplicação  da  Súmula  381  do  STJ,  razão  pela  qual 
resta inviabilizada sua pretensão, de ver declarada a 
inexistência de débito, bem como de ver repetidos os 
valores que teria pagado a maior. 
–  Apelo a que se nega seguimento,  nos termos do 
art.557,  caput,  do  CPC,  por  confrontar  a 
jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

VISTOS, etc.
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Cuida-se de apelação cível interposta por Djalma Mendes de 
Almeida  contra  sentença  (fls.  240/241)  que  julgou  improcedente  a  ação 
Revional  c/c  declaratória  de  inexistência  de  débito  e  repetição  de  valores 
ajuizada em face da INCA Engenharia  Ltda,  cujo dispositivo segue abaixo 
transcrito, in verbis:

“Isto  posto,  na  forma  do  art.  269,  I,  do  Código  de 
Processo  Civil,  julgo  improcedente  os  pedidos  e 
condeno  a  parte  autora  nas  custas  e  honorários  que 
arbitro  em  10%  do  valor  da  causa,  observada  a 
prescrição de que trata o art. 12, da Lei 1060/50"

Em suas razões, sustenta o recorrente que houve desacerto na 
decisão recorrida, ao passo que as cláusulas consideradas abusivas restaram 
devidamente demonstradas por meio de laudo técnico juntado aos autos, de 
modo que não há que se falar em pedido genérico.  Assim sendo, pediu o 
provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões não apresentada.
Parecer ministerial às fls. 255/258, deixando de emitir parecer 

conclusivo  porquanto  ausente  interesse  público  que  recomende  sua 
intervenção.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  da 

apelação.
Trata-se a hipótese de revisão de negócio jurídico celebrado 

entre as partes,  com a consequente quitação do contrato e devolução dos 
valores pagos a maior. 

O autor alega a existência de cláusulas abusivas que acarretam 
onerosidade  excessiva  na  relação  jurídica  referente  à  compra  do  imóvel 
residencial,  notadamente  a  desproporcionalidade  dos  juros  cobrados  pela 
recorrida.

Compulsando  detidamente  os  autos  verifico  que  a  petição 
inicial  não  delimita  quais  cláusulas  contidas  no  negócio  jurídico  celebrado 
entre as partes pretende revisar.

Com efeito, o pedido realizado pela parte Autora se limitou a 
total  procedência  da  presente  Ação  Revisional,  com  a  consequente  
quitação do contrato  e devolução de valores,  deixando de  especificar 
quais seriam as cláusulas contratuais que pretende sejam revisadas e fossem 
declaradas abusivas, formulando pedido genérico,  não podendo o Julgador 
revisá-las de ofício. 

Nesse diapasão, já se posicionou a jurisprudência do egrégio 
STJ, por meio da Segunda Seção que firmou orientação no sentido de não 
permitir  a revisão de ofício de cláusulas contratuais abusivas em contratos 
submetidos  às  normas  de  defesa  do  consumidor,  conforme  enunciado  da 
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Súmula 381:  "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, 
de ofício, da abusividade das cláusulas" 

Veja-se:
"AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
CONSÓRCIO.  BENS  MÓVEIS.  CLÁUSULAS 
ABUSIVAS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 
ENCARGOS  ABUSIVOS.  NORMALIDADE  DO 
CONTRATO.  TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO.  FIXAÇÃO. 
ADMINISTRADORAS. 
1.  Não  se  admite  a  revisão  de  ofício  de  cláusulas 
contratuais  consideradas  abusivas  em  contratos 
sujeitos  às  normas  de  defesa  do  consumidor. 
Precedentes de ambas as turmas da 2ª Seção deste 
Tribunal. 
2.  Os  encargos  qualificados  como  abusivos  e  que 
afastam a mora do devedor são aqueles que incidem na 
fase de normalidade do contrato e não os que decorrem 
da inadimplência do devedor. 

3. As administradoras de consórcio podem estabelecer o 
valor  da taxa de administração de consórcios,  segundo 
critérios de livre concorrência de mercado (art. 33, da Lei 
8.177/91 e Circular 2.766/97. Precedentes da 2ª Seção. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg  no REsp  1145921/RS,  Rel.  Ministra  MARIA 
ISABEL GALLOTTI, j. em 05/05/2011, DJe 12/05/2011). 

"AGRAVO  REGIMENTAL.  CONSÓRCIO.  BENS 
MÓVEIS.  TAXA  DE  ADMINISTRAÇÃO.  LIMITAÇÃO. 
REVISÃO  DE  OFÍCIO.  IMPOSSIBILIDADE.  MATÉRIA 
PACIFICADA. SÚMULA 83/STJ. 
1.  De  acordo  com a  jurisprudência  firmada  pela  E. 
Segunda Seção, não é possível  a revisão, de ofício, 
de  cláusulas  contratuais  consideradas  abusivas 
(REsp nº 541.153/RS). 
2.  Consoante entendimento consignado pela Eg. Quarta 
Turma,  as  administradoras  de  consórcio  possuem  total 
liberdade para fixar  a respectiva taxa de administração, 
nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 
2.766/97  do  BACEN,  não  sendo  considerada  ilegal  ou 
abusiva,  portanto,  as  taxas  fixadas  em  percentual 
superior a 10% (dez por cento). 

3. Agravo regimental desprovido."

(AgRg no REsp1.092.876/RS, Rel.  Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, DJe 16.03.2009) 

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
CONTRATO  BANCÁRIO.  MÚTUO.  ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA  EM  GARANTIA.  AÇÃO  REVISIONAL. 
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DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.  VEDAÇÃO.  SÚMULA 381 
DO  STJ. CLÁUSULAS  CONTRATUAIS. 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE 
EXPRESSA  PACTUAÇÃO.  ABUSIVIDADE 
CARACTERIZADA. MORA AFASTADA. 

1. Conforme  jurisprudência  assente  desta   
Corte,  não  é  possível  a  revisão,  de  ofício,  de 
cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 
381/STJ).
2.  Somente  é  cabível  a  capitalização  dos  juros  em 
periodicidade  mensal  para  os  contratos  celebrados  a 
partir  de  31  de  março  de  2000,  data  da  primitiva 
publicação  da  MP  2.170-36/2001,  desde  que 
expressamente pactuada. 

3.  Consoante  entendimento  pacificado  da  Segunda 
Seção,  a  cobrança  de  encargos  indevidos  importa  na 
descaracterização da mora (Eresp 163.884/RS). 
4. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 

(STJ  -  AgRg  no  REsp:  919189  RS  2007/0013895-9, 
Relator:  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO, 
Data  de  Julgamento:  22/02/2011,  T3  -  TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011)

Logo, é defeso ao julgador revisar as cláusulas contratuais sem 
que haja insurgência expressa da parte requerente, no tocante a cada uma 
delas,  apontando  no  que  consiste  a  alegada  abusividade,  não  sendo  a 
simples  transcrição  de  peça  técnica  suficiente  para  apontar  a  ilegalidade. 
Aplicação da  Súmula 381 do STJ,  razão pela  qual  resta  inviabilizada  sua 
pretensão,  de  ver  declarada  a  inexistência  de  débito,  bem  como  de  ver 
repetidos os valores que teria pagado a maior. 

DISPOSITIVO
Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 

SEGUIMENTO AO APELO diante de sua manifesta improcedência.

P.I.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
Relator
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