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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ERRO NA FIXAÇÃO
DO VALOR DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  CONTÁBIL.
NULIDADE  DA  SENTENÇA  RECONHECIDA  DE
OFÍCIO.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM.
APELAÇÃO PREJUDICADA.

 A  Sentença  ao  não  analisar  o  pedido  de
modificação  do  valor  das  parcelas,  analisando
apenas  a  legalidade  da  taxa  de  juros  e  sua
capitalização incorreu em vício extra petita. 

 Além  disso,  para  constatar  a  alegação  do
Autor, de que houve erro no valor das parcelas do
financiamento, imprescindível a realização de perícia
contábil. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade,  ANULAR  A  SENTENÇA  E  DECLARAR
PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 133. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível  (fls.  104/113) interposta por
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Eloilson de Oliveira Fontes, irresignado com a Sentença proferida pela Juíza da

5ª  Vara  Cível  de  João  Pessoa,  que julgou improcedentes os pedidos

formulados na Ação Revisional de Contrato proposta em face do  Banco BV

Financeira S/A.

Nas razões da Apelação, o Promovente sustenta que financiou

um crédito de R$25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais), com taxa de

juros de 1,64% ao mês, em 60 (sessenta meses), de modo que o valor da

prestação  deveria  ser  de  R$673,69  (seiscentos  e  setenta  e  três  reais  e

sessenta e nove centavos) e não de R$688,90 (seiscentos e oitenta e oito reais

e noventa centavos) conforme o contrato. 

Alega  que  não  questiona  a  taxa  de  juros  aplicada  no

financiamento, mas sim o valor das parcelas, que estariam em discrepância

com a taxa pactuada. 

Pleiteia,  assim,  o  provimento  do  Apelo  para  reformar  a

Sentença, a fim de condenar o Banco Apelado a devolver em dobro todos os

valores pagos a maior pelo Autor, no total de R$1.825,20 (um mil, oitocentos e

vinte e cinco reais e vinte centavos) (fls. 104/113).

Contrarrazões às fls. 119/121. 

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer de mérito

(fls. 128/129). 

É o relatório. 

VOTO

Revendo o pedido formulado pela parte e a Sentença proferida

percebe-se que o Autor não pretende a redução da taxa de juros pactuada,

mas sim a alteração do valor das parcelas, sob o argumento de que o valor

destas - R$688,90 (seiscentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) - não

corresponde  a  taxa  de  juros  mensal  fixada  no  contrato,  pugnando  pela
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modificação para R$673,69 (seiscentos e setenta e três reais  e  sessenta e

nove centavos), valor que entende correto. 

Conclui-se,  assim,  que  a  Sentença  de  improcedência

fundamentada na legalidade da taxa de juros pactuada está embasada em

premissa equivocada, tendo em vista que o Autor alega a divergência entre a

taxa aplicada e o valor das parcelas, e não a ilegalidade do percentual de juros

contratado. 

Em  verdade,  a  Sentença  ao  não  analisar  o  pedido  de

modificação do valor das parcelas, analisando a legalidade da taxa de juros e

sua capitalização, matérias não suscitadas pela parte, incorreu em vício extra

petita. 

Além disso, para constatar a alegação do Autor, de que houve

erro no valor das parcelas do financiamento, imprescindível  a realização de

perícia contábil. 

Nesse  contexto,  deve  ser  anulada  a  Sentença  para  a

realização de prova pericial,  a  fim de esclarecer  se  houve erro  ou  não na

fixação do valor das parcelas do financiamento. 

A  respeito  da  necessidade  de  perícia  em  casos  dessa

natureza, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  ALEGAÇÃO  DE
JUROS CONTRATADOS DIVERSOS DO APLICADO.
ERRO NA FIXAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS.
NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA
CONTÁBIL. NULIDADE  DA  SENTENÇA
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  RETORNO  DOS
AUTOS À ORIGEM. APLICABILIDADE DO ART. 932,
INCISO  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. APELO PREJUDICADO. - Para verificação da
alegação da autora, de que houve erro no valor das
parcelas  do  financiamento,  em  virtude  dos  juros
contratados  serem  diversos  do  aplicado,
imprescindível a realização de perícia contábil. - É de

3



Apelação Cível nº 0028571-47.2013.815.2001

se  ressaltar  que  o  meio  probante  em  disceptação
poderia  ter  sido  determinado  de  ofício  pelo  juiz  da
causa, posto que relevante para a instrução do feito e
necessário  para  elucidar  as  questões  controvertidas
nos  autos.  -  Nesse  contexto,  a  sentença  deve  ser
anulada para realização de prova pericial com o fim de
esclarecer se houve erro ou não na fixação do valor
das parcelas do financiamento.  -  Nos termos do art.
932,  inciso  III,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,
incube ao Relator, por meio de decisão monocrática,
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que  não  tenha  impugnado  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00534395520148152001, - Não possui -, Relator DES.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 19-
10-2016) 

REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  APLICAÇÃO
DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. RESPEITO AO
LIMITE  CONSIGNÁVEL.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO
DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR.
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.
AGRAVO  RETIDO.  INDEFERIMENTO  DE
PRODUÇÃO  DE  PERÍCIA  CONTÁBIL  NO
CONTRATO.  NECESSIDADE  DE  AFERIÇÃO  DA
TAXA DE  JUROS  EFETIVAMENTE  APLICADA ÀS
PARCELAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO  IMEDIATO  DO  MÉRITO.
INAPLICABILIDADE  DO  ART.  1.013,  §3º,  DO
CPC/2015. PROVIMENTO DO AGRAVO. ANULAÇÃO
DA PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM
PARA  A  PRODUÇÃO  DA  PERÍCIA  CONTÁBIL.
APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Para verificação da alegação de que houve erro
no valor das parcelas do financiamento, em virtude da
taxa de juros contratada ser possivelmente diversa da
aplicada,  imprescindível  a  realização  de  perícia
contábil.  2. Reconhecida a necessidade de produção
de  prova,  o  relator  converterá  o  julgamento  em
diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro
grau  de  jurisdição,  decidindo-se  o  recurso  após  a
conclusão  da  instrução  (Art.  938,  §3º,  CPC/2015).”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00099722620148152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA, j. em 22-03-2016)

Feitas essas considerações, ex officio, ANULO A SENTENÇA,

e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de

que seja realizada perícia contábil, ficando prejudicada a análise da Apelação.
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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