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Campos Júnior

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  CONTRATUAL  C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DELIBERANDO SOBRE 
MATÉRIAS  QUE  NÃO  FORAM  MENCIONADAS  NA 
EXORDIAL.  DECISÃO  ULTRA  PETITA NESSE  PONTO. 
ERROR IN PROCEDENDO.  NULIDADE DECLARADA DE 
OFÍCIO. DECOTE DO EXCESSO. 

− A decisão ultra petita caracteriza  error in procedendo  por 
violar o princípio da demanda, devendo o respectivo órgão 
judicial  decotar  o  excesso  de  ofício,  a  fim  de  adequar  a 
sentença aos limites propostos na exordial.

− É defeso ao órgão judicial decidir a lide além dos limites 
da proposição.

CIVIL/CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS.  NÃO 
APLICAÇÃO  DO  LIMITE  DE  12%  ÀS  INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS.  INEXISTÊNCIA  DOS  PERCENTUAIS 
CONVENCIONADOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 
FIXAÇÃO  NO  PATAMAR  DA MÉDIA  PRATICADA  NO 
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MERCADO.  CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE 
CLÁUSULA  EXPRESSA  ACERCA  DA  MATÉRIA. 
CARÊNCIA  DA  EXPOSIÇÃO  NUMÉRICA  DAS  TAXAS 
PACTUADAS. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 
MÁ-FÉ  DO  CREDOR.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO. 
PROVIMENTO PARCIAL.

− Os  juros  remuneratórios  nos  contratos  bancários  não 
estão limitados a 12% ao ano e, somente devem ser reduzidos 
judicialmente, se fixados em patamar muito elevado, acima 
da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o 
consumidor em desvantagem exagerada.

− O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nas 
operações realizadas pelas instituições financeiras permite-se 
a  capitalização dos  juros  na periodicidade mensal  quando 
pactuada,  desde que celebradas  a  partir  da  publicação da 
Medida Provisória n.  1.963-17/2000, reeditada pela Medida 
Provisória 2.170-36/2001.

− A exposição  numérica  entre  as  taxas  são  dotadas  de 
clareza e precisão para aferir a periodicidade da capitalização 
dos  juros.  No  caso  dos  autos,  inexiste  as  taxas  de  juros 
convencionadas. 

− A repetição  do  indébito  de  valores  cobrados  por 
instituição financeira, quando concernente a taxas e índices 
objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, 
há ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-
fé, aqui ocorrente. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em conhecer parcialmente do 
recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itauleasing 
S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
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nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por 
Luciano César Cabral de Castro.

O  juiz  primevo,  às  fls.84/92,  acolheu  o  pedido  inicial  nos 
seguintes termos:

“Isto  posto,  atendendo  ao  mais  que  dos  autos  consta  e  princípios  de 
direito atinentes à espécie, ACOLHO o pedido inicial, na forma do art. 
269,  I,  do  CPC c/c  art.  359,  II,  do  CPC e  art.  54,  §  3º,  do  CDC,  com 
resolução do mérito, para efeito determinar:

a) Proceder com a revisão do contrato firmado entre as partes, declarando 
sua ilegalidade no tocante a cobrança dos juros e encargos, sendo os juros 
abusivos, além de ilegal a incidência da comissão de permanência, juros 
cumulativos, ensejando a capitalização dos mesmos. Ilegal também é a 
incidência  de  juros  acima de 12% ao  ano e,  assim,  restabelecer  o  seu 
equilíbrio  e  comutatividade,  devendo  para  tanto  ser  observado 
integralmente o laudo pericial de fls. 25/38.

Com  isso,  declaro  revisto  o  contrato,  declarando  nulas  as  cláusulas 
relativas  aos  juros,  taxas  e  encargos financeiros  todas em desfavor  do 
consumidor, inerente ao contrato em apreciação e assim restabelecer o 
seu equilíbrio e comutatividade.

b) Reconhecer o indébito da cobrança indevida das prestações ao autor, 
expurgando  o  excesso,  para  promover  o  acertamento  da  relação 
crédito/débito,  com a devida compensação dos valores  pagos a maior, 
tornando-se, ainda, por base o laudo pericial de fls. 25/38, o qual deverá 
ser  observado  para  efeito  de  cumprimento  efetivo  do  contrato  em 
comento. 

c)  Condenar  o  demandado  nas  custas,  despesas  e  honorários 
advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 
art.  20,  §  4º,  do  CPC,  considerando  o  grau  de  zelo  do  advogado,  a 
complexidade  da  causa  e  o  tempo  despendido  no  desempenho  do 
interesse de seu constituinte.” (sic)

Em suas razões recursais, às fls. 116/126, o apelante sustenta 
a  não  limitação  da  taxa  dos  juros  remuneratórios  e  moratórios,  além  da 
capitalização mensal dos juros. 

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 
acerca da incidência dos juros remuneratórios nos contratos bancários, restando 
sedimentado que estes podem ser limitados apenas quando houver discrepância 
entre a taxa média do mercado e a taxa do pacto firmado, não aplicando como 
parâmetro a Lei de Usura.
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Aduz ser possível a incidência da capitalização mensal dos 
juros  nos  contratos  firmados  com  as  instituições  financeiras  posteriormente  a 
edição da MP 1.963-17/2.000, desde que pactuada.

Assevera  a  legalidade  da  cobrança  da  comissão  de 
permanência, haja vista a inexistência de cumulação com qualquer outro encargo 
moratório.

Pontifica  a  impossibilidade  de  restituição  dos  valores 
cobrados,  em  razão  destes  terem  sido  efetuados  de  acordo  com  as  cláusulas 
anteriormente convencionadas.

Requer o provimento do recurso para reformar  in  totum a 
sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais e condenando o apelado ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 116/126, pela manutenção do decisum.

Cota ministerial às fls. 132/138 opinando pelo conhecimento 
e provimento parcial do recurso, excluindo da sentença a limitação dos juros a 
12% ao ano.

É o relatório.

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Sentença   ultra petita  

Contam os autos que Luciano César Cabral de Castro firmou 
um contrato com o Banco Itau Leasing S/A para o financiamento de um automóvel 
Uno Fire  1.0,  restando acordado  o  pagamento de  R$ 6.820,00  de  entrada  e  48 
parcelas no valor de R$ 763,43.

Com  o  objetivo  de  revisar  judicialmente  o  instrumento 
contratual,  o  contratante ingressou com uma Ação Revisional  de Contrato  c/c 
Repetição de Indébito e,  ante a narrativa dos fatos requereu a redução da taxa 
anual de juros para 12%, aplicáveis de forma simples ao montante financiado. Em 
caso de entendimento diverso, pugnou pelo afastamento apenas da capitalização 
mensal dos juros.

Requereu ainda, a devolução em dobro dos montantes pagos 
a maior, ou, subsidiariamente, a repetição do indébito na forma simples.
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Compulsando os autos, verifico que ao prolatar a sentença, o 
magistrado  reconheceu  a  ilegalidade  de  várias  cláusulas  do  contrato que  não 
foram requeridas na exordial. Logo, não poderia ser objeto de deliberação. Nesse 
norte,  vislumbro  que  a  decisão  hostilizada  desbordou  da  peça  vestibular, 
revelando ser nitidamente ultra petita. 

O  juiz  primevo  declarou  revisto  o  contrato  nos  seguintes 
termos:

“a)  Proceder  com  a  revisão  do  contrato  firmado  entre  as  partes, 
declarando sua ilegalidade no tocante a cobrança dos juros e encargos, 
sendo  os  juros  abusivos,  além  de  ilegal  a  incidência  da  comissão  de 
permanência, juros cumulativos, ensejando a capitalização dos mesmos. 
Ilegal  também é  a  incidência  de  juros  acima de 12% ao ano e,  assim, 
restabelecer o seu equilíbrio e comutatividade,  devendo para tanto ser 
observado integralmente o laudo pericial de fls. 25/38.

Com  isso,  declaro  revisto  o  contrato,  declarando  nulas  as  cláusulas 
relativas  aos  juros,  taxas  e  encargos financeiros  todas em desfavor  do 
consumidor, inerente ao contrato em apreciação e assim restabelecer o 
seu equilíbrio e comutatividade.”

Nos termos do artigo 128, do Código de Processo Civil, “O 
juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de 
questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.  Dessa 
forma, a prestação jurisdicional deve se restringir ao quanto postulado pela parte, 
nos termos dos artigos 128 e 460, do Código de Processo Civil.

De fato, com a inicial, o autor impõe ao juiz os limites da lide, 
conforme nos informa a regra do art. 128 do CPC. Respeitados tais limites, deverá 
haver uma correlação entre os pedidos formulados pelo demandante e as decisões 
posteriores,  sendo defeso ser proferido  decisum diverso do pedido (extra petita), 
além do pedido (ultra petita) ou aquém do pedido (citra ou  infra petita), o que se 
depreende do art. 460 do Diploma Processual.

A decisão ultra  petita caracteriza  o  error  in  procedendo  por 
violar o princípio da demanda, devendo este órgão judicial decotar o excesso de 
ofício para adequar a sentença aos limites propostos na exordial.

Vale  ressaltar  que  nos  contratos  de  natureza  bancária,  o 
órgão  judicial  não  pode  conhecer  da  abusividade  de  cláusulas  contratuais  de 
oficio.
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Nesse  sentido,  colaciono  Súmula  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça:

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

Ademais, o art. 286 do Código de Processo Civil, consagra a 
regra de que o pedido deve ser certo, determinado e concludente, ou seja, a parte 
autora  deve  expressamente  especificar  a  qualidade  e  a  quantidade  do  que  se 
deseja, restando uma conclusão lógica da causa de pedir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS 
BANCÁRIAS. SUCUMBÊNCIA. 1. Aplicabilidade do cdc: As disposições 
do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às  relações negociais 
relativas  aos  cartões  de crédito  das instituições  financeiras.  2. Revisão 
contratual: É vedado ao julgador o reconhecimento de abusividade ou 
legalidade de cláusulas, de ofício, em contratos bancários exegese da 
Súmula n. 381 do STJ. 3. Juros remuneratórios: Inexiste abusividade na 
cobrança  de  juros  remuneratórios  superiores  a  12%  ao  ano, 
considerando os percentuais usualmente praticados no mercado e a não 
incidência do Decreto n. 22.626/33 - Lei de Usura, nas operações com as 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.  Ademais,  as 
administradoras  de  cartão  de  crédito  são  consideradas  instituições 
financeiras, consoante Súmula n. 283, do STJ. Ausente prova de que os 
juros superam em muito a taxa média do mercado, ônus que incumbe à 
parte autora, ficam mantidos como contratados. Incidência das Súmulas 
n.  296  e  382  do  STJ  e  596  do  STF.  4.  Capitalização  mensal:  A 
capitalização  dos  juros  remuneratórios,  com periodicidade  inferior  a 
um  ano,  por  instituições  financeiras,  é  permitida  nos  contratos 
bancários  celebrados  a  partir  de  31  de  março  de  2000,  data  da 
publicação da  primitiva  edição  da  atual  MP n.  2.170-36/2001 (MP n. 
1.963-17/2000).  5-  taxas  e  tarifas  bancárias:  Pedido  genérico  de 
afastamento  de  taxas  e  tarifas.  Inteligência  da  Súmula,  381  do  STJ. 
Recurso  não  conhecido,  no  ponto.  6.  Sucumbência:  Mantidos  os  ônus 
sucumbenciais em face da manutenção do julgado. Conhecido em parte o 
recurso  para,  nesta,  negar-lhe  provimento.  (TJRS;  AC  382949-
81.2012.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 
Breno Beutler Junior; Julg. 09/10/2012; DJERS 18/10/2012) 

Feito  este  registro,  expurgo  do  dispositivo  da  sentença  a 
parte  relativa  à comissão  de  permanência,  às  taxas  e  encargos  financeiros 
tratados de forma genérica e explanados sem especificidade.

Nesses termos, a condenação do decisum fica limitada apenas 
aos  juros  remuneratórios,  a  capitalização  mensal  e  a  repetição  do  indébito. 
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Ultrapassada esta questão, passo à análise do apelo.

Do exame do mérito

Inicialmente  deixo  de  conhecer  dos  quesitos  sobre  juros 
moratórios  e  comissão  de  permanência,  haja  vista  esses  pontos  terem  sido 
expurgados da parte dispositiva da sentença, conforme explicitado anteriormente.

Forte em tais razões,  não conheço da parte do recurso que 
faz referência a essas matérias.

No tocante aos juros remuneratórios, o STJ entende que nos 
contratos bancários estes não são limitados a 12% ao ano e, somente devem ser 
reduzidos  judicialmente,  se  fixados  em patamar  muito  elevado,  acima da  taxa 
média praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em desvantagem 
exagerada. Caso contrário, deve ser mantido no percentual livremente pactuado 
entre as partes, em respeito ao princípio pacta sunt servanda.

Com efeito, no que tange à taxa de juros, vem-se decidindo, 
segundo a orientação jurisprudencial, que em se tratando de contrato bancário, 
não há sujeição às limitações da Lei de Usura.

Vejamos a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ACIMA DE 12% 
A.A.  CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.  POSSIBILIDADE.  COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM  OUTROS  ENCARGOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  COBRANÇA  DE  TARIFAS  BANCÁRIAS. 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  EM  DOBRO.  AUSÊNCIA  DE 
DEMONSTRAÇÃO  DE  MÁ-FÉ.  HONORÁRIOS  E  CUSTAS 
REDIMENSIONADOS.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A 
taxa de juros praticada pela instituição bancária,  caso esteja prevista 
contratualmente  e  conforme  os  índices  médios  praticados  pelo 
mercado, não há que se falar em capitalização ilegal de juros no bojo do 
contrato.  2.  A  simples  previsão  da  cumulação  da  comissão  de 
permanência  com  quaisquer  outros  encargos  moratórios  ou 
remuneratórios é vedada, de modo que se deve expurgar a comissão de 
permanência, deixando os demais encargos punitivos prevalecerem. 3. As 
tarifas  impugnadas  são  legítimas,  desde  que  não  reste  comprovada 
abusividade ou ilegalidade na cobrança. 4. A devolução em dobro dos 
valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada 
a má-fé do credor, o que não é o caso. 5. Verificado o decaimento mínimo 
da  pretensão  de  um  dos  litigantes,  o  outro  responderá,  inteiramente, 
pelas despesas e honorários.Vide art. 21, parágrafo único do CPC. (TJES; 
APL 0035451-35.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Willian 
Silva; Julg. 16/04/2013; DJES 26/04/2013)
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No  caso  em  tela, não  devem  ser  mantidos  os  juros  no 
percentual  avençado  pelas  partes,  pois  estes  não  constam  no  instrumento 
contratual (fls. 22/23), razão pela qual devem ser fixados na taxa média praticada 
em junho de 2006,   época da celebração, que era de 33,25 a.a, segundo o site do 
BCB – Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gv.br/?txcredmes  )  .

No que diz  respeito  à  capitalização mensal,  insta  ressaltar 
que  os  juros  não  foram  capitalizados  de  forma  expressa.  Conforme  pode-se 
observar,  o  contrato  em debate  não  prevê   qualquer  cláusula  nesse  sentido  e, 
tampouco, mostra a disposição numérica explicitando a superioridade da taxa de 
juros anual ao duodécuplo da mensal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que 
nas operações realizadas pelas instituições financeiras permite-se a capitalização 
dos juros na periodicidade mensal quando pactuada, desde que celebradas a partir 
da  publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17/2000,  reeditada  pela  Medida 
Provisória 2.170-36/2001.

“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.”

Em julgado firmado pela 2ª Seção do STJ, segundo o rito dos 
recursos repetitivos para os efeitos do art. 543-C do CPC, a exposição numérica 
entre as taxas são dotadas de clareza e precisão para aferir  a periodicidade da 
capitalização dos juros, pois a taxa  anual é superior ao duodécuplo da  mensal. 

In verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 
TAXAS  MENSAL  E  ANUAL  EXPRESSAMENTE  CONTRATADAS. 
LEGALIDADE. 1.  No julgamento do Recurso Especial  973.827, julgado 
segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2ª Seção, as 
seguintes teses para os efeitos do art.  543-C do CPC: - "É permitida a 
capitalização  de  juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em 
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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.  "  -  "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".  2.  Hipótese  em  que  foram  expressamente 
pactuadas  as  taxas  de  juros  mensal  e  anual,  cuja  observância,  não 
havendo prova de abusividade, é de rigor. 3. Agravo regimental provido. 
(STJ; AgRg-Ag-REsp 94.486; Proc. 2011/0297351-9; SC; Quarta Turma; Relª 
Min. Isabel Gallotti; Julg. 16/08/2012; DJE 22/08/2012).  

Tendo em vista  que os autos não noticiam a existência  de 
contrato celebrado sob a égide da referida norma, não é cabível a incidência da 
capitalização mensal de juros.

Após a conclusão do excesso previsto, a repetição do indébito 
é medida que se impõe,  a fim de evitar o enriquecimento ilícito da instituição 
financeira. No caso em tela, correta foi a decisão do magistrado em determinar a 
repetição de forma dobrada, pois há inequívoca prova da má-fé do credor, por ter 
cobrado uma taxa de juros sem especificar o seu percentual e capitalizá-los sem 
expressamente pactuar.

Nesse sentido entende o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  CONTRATO  BANCÁRIO.  REPETIÇÃO  DO 
INDÉBITO  EM  DOBRO.  MESMAS  TAXAS.  INADMISSIBILIDADE. 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS  DE  MORA.  ARTIGOS  1.062  DO 
CC/16 E 406 DO CC/02. PROVIMENTO. I.  A repetição do indébito de 
valores cobrados por instituição financeira, quando concernente a taxas 
e índices objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, 
há ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-fé,    aqui   
inocorrente. II. Na repetição do indébito não se admite a incidência das 
mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas 
decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos 
específicos para sua operação. Precedentes do STJ. III. Agravo regimental 
provido. (AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010).

Com  essas  considerações,  de  ofício, DECLARO  NULA  a 
parte  dispositiva  da  sentença  referente  à  comissão  de  permanência,  às  taxas  e 
encargos financeiros tratados de forma genérica,  a  fim de adequar a decisão à 
Súmula  381  do  STJ.   Posto  isso,  conheço  parcialmente  do  recurso,  e,  na  parte 
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conhecida,  DOU PROVIMENTO PARCIAL para fixar o percentual dos juros na 
taxa média praticada à época da celebração do contrato, que era de 33,25% a.a, 
mantendo os demais termos do decisum.

Determino ainda, que os honorários sejam compensados pro  
rata, ante a sucumbência recíproca. De acordo com o art. 21,  caput do Código de 
Processo Civil, se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão recíproca e 
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  e  as 
despesas.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento, dele participando, além 
desta  Relatora,  o  eminente Dr.  Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José  
Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  Paulo  Lavor, 
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 04 de setembro de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora

Apelação Cível Nº 0060900-49.2012.815.2001 10


