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APELAÇÃO CÍVEL Nº 98452-45.2013.8.09.0137 (201390984524)

COMARCA DE RIO VERDE

4ª CÂMARA CÍVEL

APELANTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO : DIOMAR GONÇALVES DA SILVA

RELATORA : Desembargadora ELIZABETH MARIA DA SILVA

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CONSIGNATÓRIA  C/C 

DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  PARCIAL  DE 

NEGÓCIO  JURÍDICO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL. 

EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL. CUSTO 

EFETIVO  TOTAL.  LEGALIDADE.  REPETIÇÃO  DE 

INDÉBITO.  INVIABILIDADE.  HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DE UMA 

DAS  PARTES.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se  apelação  cível  interposta  pelo  BANCO 

BRADESCO  FINANCIAMENTOS  S/A,  qualificado  e  representado  nos 

autos, contra a sentença de f. 150/158, da lavra da excelentíssima Juíza de 

Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rio Verde/GO, Drª Lília Maria de 

Souza,  figurando  como  apelado  DIOMAR  GONÇALVES  DA  SILVA, 

igualmente individualizado no feito.

Ação  (f.  03/45):  cuida-se  de  ação  consignatória  c/c 

declaratória de nulidade parcial de negócio jurídico ajuizada por  DIOMAR 
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GONÇALVES  DA  SILVA em  face  do  BANCO  BRADESCO 

FINANCIAMENTOS  S/A,  visando  a  revisão  de  cláusulas  tidas  como 

abusivas no contrato de financiamento entabulado pelas partes, bem como o 

depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas no valor que entende 

devido.

Sentença  (f.  150/158): a  magistrada  a  quo  assim 

decidiu, in verbis:

Pelo  exposto,  julgo  parcialmente  procedente  o  pedido 
revisional, tão somente para afastar a capitalização mensal dos 
juros, uma vez que não foi pactuada entre as partes.
Julgo extinto o pleito consignatório, sem julgamento do mérito, 
nos  termos  do  art.  267,  VI,  do  Código  de  Processo  Civil  e 
revogo a decisão liminar de fls. 76/79.
Julgo  procedente  o  pedido  de  repetição  de  indébitos,  nos 
termos da fundamentação.
Em  vista  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as  partes  ao 
pagamento  das custas  processuais  e  honorários  advocatícios 
que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% 
(cinquenta por cento) para o requerido e 50% (cinquenta por 
cento) para o requerente, a serem compensados nos termos do 
artigo 21 do CPC e Súmula 306 do STJ.

Apelação (f. 162/178): irresignado, o réu avia recurso 

e, em um primeiro momento, traça um escorço fático da demanda.

Afirma  que  o  decreto  judicial  atacado  não  merece 

prosperar, porquanto conflita com o ordenamento jurídico vigente.

Defende  a  capitalização  mensal  de  juros,  mormente, 

porque expressamente pactuada entre os ora litigantes.

Frisa que o autor não se desincumbiu do ônus probatório 
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insculpido no artigo 333, inciso I, do Digesto Processual Civil, de demonstrar 

a onerosidade da avença em comento, a qual obedece os princípios da boa 

fé e da probidade.

Diz  que  o  custo  efetivo  total  (CET)  é  “um  ganho  ao 

consumidor final, permitindo-o conhecer no contrato firmado, em um único 

percentual expresso que engloba todas as cobranças que o agente financeiro 

praticará na contratação” (f. 174/175).

Rechaça  o  pedido  de repetição  de indébito  e  colaciona 

arestos jurisprudenciais para melhor amparar suas teses.

In  fine,  pugna  pelo  conhecimento  e  provimento  do 

recurso.

Preparo: visto à f. 179.

Contrarrazões: apesar  de  regularmente  intimado  (f. 

180/181), o autor/apelado permaneceu em silêncio, conforme se pode inferir 

da certidão de f. 187.

É o relatório. Decido. 

Os  pressupostos  de  admissibilidade  do  apelo  estão 

atendidos, portanto dele conheço.

Assinalo,  inicialmente,  que  é  plenamente  possível  o 

julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 557 e seguintes do 

Código  de  Processo  Civil,  uma  vez  que  a  matéria  posta  em  exame  já 
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encontra sólida jurisprudência no âmbito deste egrégio Tribunal, bem assim 

das  Cortes  Superiores,  em  obséquio  ao  direito  fundamental  à  duração 

razoável  do  processo,  positivado  no  inciso  LXXVIII  do  artigo  5º  da 

Constituição Federal.

Ressalto,  desde  logo,  que  o  inconformismo  do  banco 

réu/apelante merece acolhida.

Mister  enfatizar  que  o  direito  de  revisar  cláusulas 

contratuais é indiscutível, haja vista que expressamente previsto no artigo 

6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor,  que possui  a seguinte 

redação, ad litteram:

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;

Assim,  havendo  distorções  negociais  que  acarretem  o 

desequilíbrio financeiro entre as partes, pode e deve a avença ser objeto de 

análise judicial com o fito de se expurgar hipotéticas cláusulas exorbitantes.

Ademais,  é  cediço  que  os  contratos,  como  fontes  de 

obrigações,  geram  efeitos  vinculantes  entre  as  partes,  residindo  nesse 

elemento obrigacional o princípio basilar da sua função jurídico-econômica.

Como verdadeira norma jurídica, o contrato faz lei entre 

as partes, o denominado pacta sunt servanda, que representa a garantia e a 

segurança  do  mundo  dos  negócios,  dando  origem  ao  seu  caráter  de 

intangibilidade ou imutabilidade.
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Todavia, hodiernamente, fundada nas razões de equidade 

e do justo equilíbrio entre os negociantes, acentua-se a admissibilidade de 

revisões contratuais pelo Poder Judiciário, o que se considera uma conquista 

do  direito  moderno,  sem  que  isso  implique  em  ofensa  ao  ato  jurídico 

perfeito.

No  sistema  jurídico  brasileiro,  como  foi 

destacado alhures, a posição revisionista ganhou força com o advento do 

Código de Defesa do Consumidor, principalmente em virtude da massificação 

dos ajustes de natureza adesiva.

Nesse diapasão, posiciona-se a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, ad exemplum:

(...) Os contratos bancários são passíveis de revisão judicial, 
ainda que tenham sido objeto de novação, pois não se pode 
validar obrigações nulas (Súmula 286 desta Corte).
(STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag nº 1054642/SC, Rel. Min. Sidnei 
Beneti, DJe de 25/10/2011)

(…) O  ordenamento  jurídico,  em  especial,  o  Código 
Consumerista,  autoriza  o  consumidor  a  pleitear  tutela 
jurisdicional  que  objetiva  a  revisão  do  contrato  sempre  que 
entender  ter  sido  lesionada  em  seus  direitos,  quer  por 
abusividades presentes nas relações, quer por falhas no serviço 
prestado  pelo  fornecedor. III  -  (...).  Apelação  conhecida  e 
provida. Sentença cassada.
(TJGO,  1ª  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  nº  343453-
79.2010.8.09.0006, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, DJe de 
25/08/2011)

(…) A força vinculante do contrato (pacta sunt servanda) 
ou a Teoria da Imprevisão não impedem a revisão, pelo 
Judiciário, das cláusulas consideradas abusivas, em face 
do  CDC,  cujas  normas,  de  ordem  pública  e  interesse 
social,  são  de  observância  inarredável,  conforme 
reiterados  julgados  deste  Tribunal,  não  havendo,  por 
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esse motivo, que se falar em ato jurídico perfeito. 3. (...). 
Agravo regimental conhecido, porém improvido.
(TJGO,  1ª  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  nº  145591-
32.2009.8.09.0137,  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Carneiro 
Requi, DJe de 03/02/2014, g.)

Insurge-se o réu/apelante contra a vedação imposta pelo 

magistrado singular à capitalização mensal de juros.

Tem-se  que  a  incidência  de  capitalização  de  juros  em 

contratos bancários é possível em periodicidade inferior a anual, nos termos 

dos artigos 5º e 7º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 

2001, segundo os quais, verbatim:

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.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação e, ressalvado o disposto no art. 5º, produz efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 1999. (g.)

Logo,  a  partir  de  31  de  março  de  2000,  data  da 

publicação da Medida Provisória  nº 1.963-17,  de 30 de março de 2000, 

atualmente  reeditada  sob  o  nº  2.170-36, de  23  de  agosto  de  2001,  a 

capitalização de juros por período inferior a um ano é autorizada, como se 

pode inferir do seguinte julgado, ipsis litteris:
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(…) A capitalização mensal dos juros é admissível nos contratos 
bancários  celebrados  a  partir  da  publicação  da  Medida 
Provisória n. 1.963-17 (31.3.00), desde que pactuada. (…). 5. 
Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 
(STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp nº 1076452/SP, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, DJe de 24/08/2011)

A propósito,  o colendo Superior  Tribunal  de Justiça,  no 

julgamento  do  Recurso  Especial  n°  973827/RS,  sob  o  rito  dos  recursos 

repetitivos  estabelecido  no  artigo  543-C  do  Código  de  Processo  Civil, 

assentou  que  “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”. Eis a ementa do julgado mencionado, verbo 

ad verbum: 

CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO. 
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA 
EM  DEPÓSITO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM 
GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE 
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA 
PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA. 
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada 
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior 
a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, 
desde  que expressamente  pactuada,  tem por  pressuposto  a 
circunstância  de  os  juros  devidos  e  já  vencidos  serem, 
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir 
novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de 
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de 
juros  compostos",  métodos  usados  na formação  da  taxa  de 
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. 
A  mera  circunstância  de  estar  pactuada  taxa  efetiva  e  taxa 
nominal  de  juros  não  implica  capitalização  de  juros,  mas 
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método 
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. 
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a 
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em 
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 
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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".  4.  (...).  6. 
Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  nessa  extensão, 
provido. 
(STJ,  2ª  Seção,  REsp  nº  973827/RS,  Rel.  Min.  Luis  Felipe 
Salomão,  Rel.  p/  Acórdão  Minª  Maria  Isabel  Gallotti,  DJe 
24/09/2012, g.)

Isto é, nos termos do recente entendimento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, não se faz necessária a previsão expressa de 

cláusula  que  conste  a  capitalização  de  juros,  bastando  que  sejam 

explicitadas com clareza as taxas que estão sendo cobradas.

In  casu,  a  partir  da  multiplicação  da  taxa  mensal 

pactuada, que é de 1,83% (um vírgula oitenta e três por cento), por 12 

(doze), obtém-se como resultado 21,96% (vinte e um vírgula noventa e seis 

por cento), percentual esse inferior ao estipulado no contrato para a taxa 

anual de juros – 24,27% (vinte e quatro vírgula vinte e sete por cento), 

inferindo-se, desse cotejo, a previsão da capitalização mensal de juros no 

pacto (f. 140).

Acerca da possibilidade de capitalização mensal de juros, 

quando  prevista  contratualmente,  são  os  seguintes  julgados  do  colendo 

Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício, mutatis mutandis:

(...)  A previsão no contrato bancário  de taxa de juros 
anual  superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é  suficiente 
para  caracterizar  a  expressa  pactuação  e  permitir  a 
cobrança  da  taxa  efetiva  anual  contratada.  3  -  Agravo 
regimental provido.
(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp nº 63.478/SC, Rel. Min. Marco 
Buzzi, DJe de 14/11/2012, g.)
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(...)  A  2ª  Seção  deste  Tribunal  Superior  já  firmou 
posicionamento pela possibilidade da cobrança da capitalização 
mensal  dos  juros,  desde  que  atendidos  os  requisitos  de 
existência de previsão contratual expressa da capitalização com 
periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato 
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição desta MP, 
então sob o nº 1963-17. Precedentes. 2. Capitalização mensal 
dos juros: "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". (…). 3. 
Recurso especial não provido.
(STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp nº 1342243/RS, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, DJe de 16/10/2012)

(...) Sob o regime do art. 543-C do CPC, o Superior Tribunal de 
Justiça  consolidou  o  entendimento  de  que  é  permitida  a 
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em 
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.  2 -  A Corte 
Superior  também  decidiu  que  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.  Logo,  restabelecida  a 
capitalização  mensal,  cumpre,  consequentemente, 
restaurar  também  a  Tabela  Price. 3  -  (...).  Agravo 
Regimental conhecido e desprovido.
(TJGO,  4ª  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  nº  384101-
52.2011.8.09.0011,  Rel.  Dr.  Delintro  Belo  de  Almeida  Filho, 
julgado em 06/12/2012, DJe de 14/01/2013)

Destarte,  ao  contrário  do  decidido  pelo  magistrado  de 

piso, descabe a alegação de abusividade ou ilegalidade da capitalização de 

juros no ajuste sub judice.

Além  disso,  insta  salientar  que,  como  muito  bem 

esclarecido  pelo  banco  réu/apelante,  inexiste  óbice  à  previsão  de  custo 

efetivo total (CET) nas avenças.
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É cediço que o custo efetivo total (CET) corresponde a 

todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de 

arrendamento  mercantil  financeiro,  contratadas  ou  ofertadas  às  pessoas 

físicas,  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte,  cabendo  às 

instituições  financeiras  informá-lo  ao  consumidor  antes  mesmo  da 

celebração do ajuste e, também, nos reclames publicitários quando forem 

veiculadas ofertas específicas.

Além disso, o custo efetivo total (CET) deve ser expresso 

na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas 

das  operações,  isto  é,  deve  englobar  não  apenas  a  taxa  de  juros,  mas 

também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. 

Conhecendo  previamente  o  custo  total  da  operação  de 

crédito, fica mais fácil para o cliente comparar as diferentes ofertas feitas 

pelas instituições do mercado, o que gera maior concorrência entre essas 

instituições,  estando  diretamente  relacionado,  então,  ao  dever  de 

informação anexo aos contratos.

Acerca dessa obrigação de informar, cumpre trazer à lume 

as  brilhantes  considerações  do  eminente  Ministro  Humberto  Martins,  do 

colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ao  julgar  o  Recurso  Especial  nº 

1.364.915/MG (2013/0021637-0), ipssima verba:

De  matriz  constitucional,  o  gênero  "direito  à  informação"  é 
garantia fundamental da pessoa humana, verbis:
"Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de 
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos 
estrangeiros  residentes no País  a inviolabilidade do direito  à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:
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(...)
XIV  –  é  assegurado  a  todos  o  acesso  à  informação  e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional;"
A liberdade de escolha do consumidor, direito básico previsto 
no inciso II do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, está 
vinculada à correta, fidedigna e satisfatória informação sobre 
os produtos e serviços postos no mercado de consumo.
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da 
informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é 
um dos meios de formar a opinião e produzir  a tomada de 
decisão daquele que consome.
Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais 
consciência;  se a informação é falsa,  inexistente ou omissa, 
retira-se-lhe a liberdade de escolha consciente.
Assim,  o  "direito  à  informação",  espécie  do  gênero 
constitucional, confere ao consumidor “uma escolha consciente, 
permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou 
serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo 
denominado  de  consentimento  informado  ou  vontade 
qualificada. Diante disso, o comando do art. 6º, III, do CDC, 
somente  estará  sendo  efetivamente  cumprido  quando  a 
informação for  prestada ao consumidor  de  forma adequada, 
assim  entendida  como  aquela  que  se  apresenta 
simultaneamente  completa,  gratuita  e  útil,  vedada,  neste 
último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante 
pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de 
qualquer serventia”  (REsp 1.144.840/SP,  Rel.  Ministra  Nancy 
Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado  em  20/3/2012,  DJe 
11/4/2012).
(...)
Mais do que obrigação decorrente de lei, o dever de informar é 
uma  forma  de  cooperação,  uma  necessidade  social.  Na 
atividade de fomento ao consumo e na cadeira fornecedora, o 
dever  de  informar  tornou-se  autêntico  ônus  pró-ativo 
incumbido aos fornecedores (parceiros comerciais, ou não, do 
consumidor),  pondo  fim à  antiga  e  injusta  obrigação  que  o 
consumidor tinha de se acautelar (caveat emptor).
(…) 
A  obrigação  legal  de  informação  no  Código  do  Consumidor 
brasileiro tem largo espectro, pois não se limita ao contrato, e 
sim abrange qualquer situação na qual o consumidor manifeste 
seu interesse em adquirir um produto ou requerer um serviço 
(RINESSI, Antonio Juan. Relación de Consumo y Derechos del  
Consumidor. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 140).
Há, portanto, dois principais momentos do dever de informar: 
(a) pré-contratual: a informação que antecede ou acompanha o 
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bem de consumo, a exemplo da publicidade e da embalagem, 
respectivamente; e 
(b) contratual: a informação oferecida na formalização do ato 
de consumo, ou seja, no instante da contratação.
(...)

Assim,  não  há  como  se  falar  em  ilegalidade  do  custo 

efetivo total (CET), decorrente do dever de informação atinente aos pactos 

negociais, como já assentado jurisprudencialmente, ad exemplum:

CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  CONSUMIDOR.  REVISIONAL  DE 
CONTRATO  BANCÁRIO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO. 
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. 
PRECLUSÃO  TEMPORAL  E  CONSUMATIVA.  INTELIGÊNCIA  E 
APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM 
SEDE  RECURSAL.  INADMISSIBILIDADE.  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL 
DE JUROS E  INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 
CET - CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. 
VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE 
OFÍCIO  DA  NULIDADE  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS. 
SUPOSTO ERRO MATERIAL  DE  CÁLCULO INEXISTENTE.  NÃO 
APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO 
NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO 
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  PRELIMINAR  AFASTADA.  (...). 
Recurso  conhecido,  preliminar  de  cerceamento  de  defesa 
afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida.
(TJDFT,  1ª  Turma  Cível,  Apelação  Cível  nº  0035787-
72.2010.807.0001,  Rel.  Des.  Alfeu  Machado,  data  de 
julgamento: 08/02/2012, data de publicação: 10/02/2012, g.)

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL. 
REVISÃO  DO  CONTRATO.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL  LEASING.  CONTRAPRESTAÇÃO  DO 
ARRENDATÁRIO.  CUSTO  EFETIVO  TOTAL.  LEGALIDADE. 
AUSÊNCIA  DE  ABUSIVIDADE.  SERVIÇOS  DE  TERCEIRO. 
ILEGALIDADE. (…).
(TJMG,  10ª  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  nº 
1.0084.10.000539-0/001,  Rel.  Des.  Cabral  da  Silva, 
julgamento  em  22/11/2011,  publicação  da  súmula  em 
05/12/2011, g.) 
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A repetição do indébito é regulada pelos artigos 876 e 

884 do Código Civil, in verbis:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido 
fica  obrigado a restituir;  obrigação que incumbe àquele  que 
recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa 
de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, 
feita a atualização dos valores monetários.

Ora, na situação vertente, o que se nota é que não foi 

efetuada qualquer cobrança indevida, já que a avença não sofreu qualquer 

modificação  no  período  de  normalidade,  sendo  descabido  o  pedido  em 

comento.

Sobre o assunto, eis o entendimento externado por este 

egrégio Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

(...)  A  repetição  em dobro  do indébito,  prevista  no art.  42, 
parágrafo  único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor, 
pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má fé 
do credor, situações não verificadas no caso. Precedentes do 
STJ. 2. (...). 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente 
provido. Sentença reformada, em parte.
(TJGO,  5ª  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  nº  4960-
56.2012.8.09.0097,  Rel.  Des.  Geraldo  Gonçalves,  DJe  de 
01/04/2013)

(...) O direito a repetição é aquele de se exigir a restituição do 
que  se  pagou  indevidamente.  Assim,  não  comprovado  o 
pagamento indevido, não há que falar em restituição em dobro. 
III - (...). Apelos improvidos.
(TJGO,  4ª  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  nº  492681-
61.2008.8.09.0051,  Rel.  Des.  Carlos  Escher,  DJe  de 
14/01/2013)

AC nº 98452-45.2013.8.09.0137 (201390984524) 13



PODER JUDICIÁRIO

Gabinete da Desembargadora Elizabeth Maria da Silva

Por  derradeiro,  uma  vez  que  o  autor/recorrido,  com a 

reforma  da  sentença  impugnada,  decaiu  da  integralidade  dos  pedidos 

iniciais,  deve  ser  ele  o  único  responsável  pelo  pagamento  dos  ônus 

sucumbenciais, em conformidade com o preceito contido no caput do artigo 

20 do Código de Processo Civil, litteris:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 
as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta 
verba honorária  será  devida,  também, nos casos em que o 
advogado funcionar em causa própria. 

Outra  não  é  a  intelecção  da  remansosa  jurisprudência 

desta egrégia Corte de Justiça, mutatis mutandis:

AÇÃO  RESCISÓRIA.  SENTENÇA  DE  MÉRITO  PROFERIDA  EM 
AÇÃO  DE  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  PRELIMINAR  DE  NÃO 
ADEQUAÇÃO  DA  AÇÃO  RESCISÓRIA.  QUESTÃO  MERITÓRIA. 
REJEIÇÃO.  COMPETÊNCIA  PARA  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS. IUDICIUM RESCINDENS. SENTENÇA APOIADA EM 
ERRO  DE  FATO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  RESCISÓRIO. 
IUDICIUM  RESCISSORIUM.  ALIENAÇÃO  DE  IMÓVEL  PELO 
EXECUTADO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO  ESTADO  DE 
INSOLVABILIDADE  DO  DEVEDOR.  AUSÊNCIA  DE  FRAUDE  À 
EXECUÇÃO.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  PENHORA  DO  IMÓVEL 
ALIENADO  ACOLHIDA.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO  JULGADOS 
PROCEDENTES. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. 1. (…). Ao 
vencido impõe-se a obrigação de arcar com os consectários da 
sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios. 7. 
Ação  rescisória  julgada  procedente.  Sentença  rescindida. 
Embargos de terceiro julgados procedentes.
(TJGO,  2ª  Seção  Cível,  Ação  Rescisória  nº  165154-
93.2013.8.09.0000, Rel. Des. Geraldo Gonçalves da Costa, DJe 
de 10/04/2014)

DUPLO  AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
REVISIONAL  E  CONSIGNATÓRIA.  CONTRATO  DE 
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). 1) - REQUISITOS DA 
AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  MATÉRIA  INOVADA  E 
QUE NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. (…) 
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.  Ao  vencido  impõe-se  a  condenação 
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aos ônus da sucumbência. 6) (...). 7) - Recursos conhecidos, 
porém improvidos.
(TJGO,  4ª  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  nº  341110-
61.2011.8.09.0011, Relª Drª Sandra Regina Teodoro Reis, DJe 
de 12/03/2014)

À luz  desses  fundamentos,  é  cabível  o  acolhimento  da 

pretensão recursal do banco réu.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 557, § 1º-A, do 

Código de Processo Civil,  CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO 

para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais 

e  condenar  o  autor,  exclusivamente,  ao  adimplemento  da  verba 

sucumbencial, com arrimo no artigo 20, caput, da Lei Adjetiva Civil.

Intimem-se. 

Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de 

origem, após baixa de minha relatoria no sistema de 2º grau.

Goiânia, 16 de maio de 2014.

Desembargadora ELIZABETH MARIA DA SILVA

Relatora
4
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