
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N.º  0017991-26.2011.815.2001
RELATOR :Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE :Banco Itauleasing S/A
ADVOGADO :Celso Marcon
AGRAVADO :Renato Lima Cruz
ADVOGADA :Thais Medeiros Ursula

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
REVISIONAL.  SENTENÇA  QUE  JULGOU 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO. 
TAXA  DE  JUROS  MANTIDA  CONFORME 
PACTUADA.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO 
RECURSO  APELATÓRIO.  IRRESIGNAÇÃO. 
INOVAÇÃO  RECURSAL  QUANTO  A 
DESCONFIGURAÇÃO  DA  MORA.  TAXA  DE 
JUROS  MANTIDA.   DESPROVIMENTO AO 
AGRAVO INTERNO.

− Em  relação  a  desconfiguração  da  mora, 
ocorre inovação recursal e extrapolação dos limites 
objetivos  da  demanda.  Recurso  que  versa  sobre 
matéria  divergente,  que  não  há  pronunciamento 
jurisdicional. 

− Constatada  a  abusividade  da  taxa  de  juros 
ajustada,  impõe-se  sua  redução  ao  percentual 
inicialmente pactuado.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade,  DESPROVER  O AGRAVO INTERNO, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 209.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  por  Banco 

Itauleasing S/A , desafiando a Decisão Monocrática de fls.184/185v que negou 

seguimento a Apelação por ele interposta, mantendo a sentença, considerando 
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abusiva a taxa de juros remuneratórios.

A Apelação  Cível  (fls.123/158),  por  seu  turno,  foi  interposta 

contra a sentença de fls.113/116 proferida  em sede de Ação Revisional  de 

Contrato, que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual, 

aplicando taxa de juros remenuratórios no percentual inicialmente pactuado.

O Agravo Interno, (fls. 184/204), insurge-se contra a Decisão 

Monocrática,  reiteando  os  termos  da  Apelação  quanto a  taxa  de  juros 

remuneratórios e moratórios e a impossibilidade de compensação e restituição 

do indébito. Por fim, alegou a impossibilidade da desconstituição da mora.

 

É o relatório.

VOTO

O  inconformismo  do  Agravante  reside  no  fato  de  ter  sido 

negado seguimento ao Recurso Apelatório pela Decisão Monocrática de fls. 

184/185v,  que  manteve  a  sentença  quanto  a  abusividade  dos  juros 

remuneratórios.

Com efeito,  ao  manusear  o  caderno processual,  percebe-se 

que a decisão combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, 

pois  a  parte  Agravante  não trouxe  nenhum argumento  capaz de ensejar  a 

reforma  do  juízo  monocrático.  Ao  contrário,  argumentou  acerca  da  não 

configuração da mora, assunto divergente daquele tratado nos autos e quanto 

aos demais assuntos, repetiu os argumentos utilizados quando da interposição 

do Recurso Apelatório. 

In casu, quanto a configuração da mora, verifica-se a ausência 

de  qualquer  pronunciamento  jurisdicional  a  respeito  do  tema,  mostrando-se 

evidente  inovação  recursal  que  importa  indevida  supressão  de  grau  de 

jurisdição e extrapolação dos limites da lide.

Quanto os juros moratórios,  tendo a decisão não considerada 
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abusiva a taxa de juros moratórios, a instituição financeira se apresenta, neste 

ponto, carecedora de interesse recursal

Por fim, referente aos juros remuneratórios, conforme análise 

dos autos, restou constatado que a taxa pactuada inicialmente foi de 1,58% ao 

mês,  no  entanto,  conforme  cálculos  apresentados  pelo  Promovente,  ficou 

verificado que a aplicação dos juros estava em um percentual de 1,60% maior 

daquele firmado, causando onerosidade ao contrato por ter cobrado taxa de 

juros distinta daquela contratada.

Assim, deve ser mantida a decisão que considerou abusiva a 

cobrança a maior da taxa juros remuneratórios.

Outrossim,  considerando que os valores contratados restaram 

modificados pelo reconhecimento da existência de cláusula abusiva, possível a 

repetição/compensação dos valores pagos a maior.

Pelo  exposto,  DEPROVEJO  O  RECURSO,  mantendo 
integralmente a decisão recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima Senhora Dra. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para 
substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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