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S E N T E N Ç A  
 
 
 
JK TRANSPORTE E TURISMO LTDA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Reparação de Danos, 
com pedido de antecipação de tutela, em desfavor de BANCO DO BRADESCO S/A, também 
qualificado, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos 
morais e materiais. 
 
O autor relatou que, em 19.03.2008, firmou contrato de financiamento bancário com o 
requerido, tendo, dessa forma, adquirido o veículo BUP 7658, pelo valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil reais), devendo o financiamento ser pago em 60 (sessenta) parcelas 
mensais e sucessivas no valor de R$ 6.990,50. 
 
Disse que, por motivos de força maior, inadimpliu o pagamento de algumas dessas parcelas, 
razão pela qual a instituição financeira ré ajuizou ação de busca e apreensão em seu desfavor, 
a qual tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Brasília, sob o número 2011.07.1.013771-6, 
bem como levou a protestou o título que embasou o financiamento. 
 
Noticiou que o veículo em apreço restou apreendido, bem como foi feita, via sistema Renajud, 
restrição judicial em seu prontuário, impedindo-se, dessa forma, sua regular circulação em vias 
públicas. 
 
Informou que, após a apreensão do veículo, as partes entabularam acordo, através do qual o 
banco ré lhe deu integral quitação do débito do financiamento. 
 
Não obstante tal fato, alegou que o requerido não teria adotado as providências necessárias à 
imediata baixa da restrição judicial que pendia sobre o bem e baixar o protesto, mantendo, 
dessa forma, seu nome no rol dos maus pagadores e, ainda, impedindo-a de circular de 
maneira regular com o veículo em vias públicas, porque o último licenciamento anual do bem 
teria sido expedido no ano de 2010. 
 
Asseverou que tal omissão teria lhe causado prejuízos materiais, tendo, inclusive, ferido seus 
direitos da personalidade, já que seu nome permaneceu no rol dos maus pagadores de 
maneira indevida, cabendo ao réu, no seu entender, o dever de lhe indenizar. 
 
Ponderou que o contrato entabulado entre as partes teria estabelecido cláusulas abusivas, tais 
como as que permitem a capitalização de juros e a cumulação de comissão de permanência 
com outros encargos moratórios, o que considera ilegal. 
 
Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de 
urgência. Colacionou entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu 
a concessão de medida antecipatória, a fim de que fosse determinada a expedição de ofício ao 
Juízo da 2ª Vara Cível de Taguatinga - DF, procedendo-se, dessa forma, a baixa das restrições 
judiciais constantes no prontuário veículo. 
 
No mérito, requereu a confirmação da medida antecipatória, com a condenação da requerida 
a: 1) baixar o protesto realizado em seu desfavor; 2) pagar quantia de R$ 600.000,00 



(seiscentos mil reais), a título de lucros cessantes, que lhe seriam devidos durante o período 
que ficou impedida de utilizar o veículo descrito na inicial; 3) pagar R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais), a título de indenização por danos morais; 4) pagar a quantia de R$ 122.445,00, como 
repetição de indébito, que lhe seria devida em razão da capitalização de juros e cumulação de 
cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios no contrato de 
financiamento bancário entabulado entre as partes. 
 
Instruíram a inicial os documentos de fls. 25/203. 
 
Pedido de antecipação de tutela indeferido às fls. 210. 
 
Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 213/248), na qual, em longo arrazoado, 
defendeu a tese de que a baixa do protesto deveria ser efetivada pela pessoa interessada na 
retirada da restrição, bastando, para tanto, apresentar ao Notário cópia do acordo entabulado 
entre as partes. 
 
Informou ter requerido o desbloqueio do veículo perante o Juízo da 2ª Vara Cível de 
Taguatinga - DF logo após a confirmação do cumprimento do acordo, tendo peticionado nos 
autos daquele processo em 13.03.2012, a fim de que fosse procedida a liberação do veículo. 
 
Ponderou que houve demora na restituição do bem ao autor em razão de o requerente não 
ter atualizado seu endereço naquele processo, dificultando, dessa forma, sua localização. 
 
Alegou inexistir qualquer responsabilidade no pagamento de indenização por danos morais ou 
materiais, já que o requerente poderia, por conta própria, ter procedido a baixa do protesto, 
bem como atualizado seu endereço no processo, a fim de possibilitar a rápida solução da 
avença.  
 
Defendeu a legalidade das cláusulas contratuais ora impugnadas. Colacionou dispositivos 
legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a 
improcedência dos pedidos. Juntou os documentos de fls. 249/260. 
 
Réplica às fls. 263/276. 
 
Instadas a especificar provas, as partes não manifestaram interesse em sua produção. 
 
Vieram os autos conclusos para julgamento. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Na forma do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, 
uma vez que, como destinatário da prova, entendo ser desnecessária a produção de outras 
provas em audiência. 
 
Verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há 
questões preliminares a serem decididas. Passo, assim, à análise de mérito. 
 
Trata-se de ação de reparação de danos, com a qual pretende a parte autora a condenação do 
requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, deduzindo como causa 
de pedir a manutenção de seu nome no rol dos maus pagadores por tempo indevido, bem 
como a impossibilidade de transitar regularmente por vias públicas com veículo automotor 
adquirido a partir de financiamento bancário efetuado junto à instituição financeira ré. 



 
Na hipótese dos autos, tenho que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados 
improcedentes. Senão, vejamos: 
 
A parte autora relata na inicial ter contraído financiamento bancário junto à requerida, sendo 
que com tais recursos adquiriu veículo automotor, gravado com cláusula de alienação 
fiduciária em favor da instituição financeira ré, a fim de garantir o adimplemento do contrato 
de mútuo. 
 
O mútuo deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 
6.990,50 (seis mil, novecentos e noventa reais e cinqüenta centavos). 
 
O autor confessa em sua inicial ter inadimplido algumas das parcelas do mútuo, o que motivou 
o requerido a levar o título (cédula de crédito bancário) a protesto. 
 
A Lei n.º 9.492/97 define protesto (art. 1º) como sendo "ato formal e solene pelo qual se prova 
a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos 
de dívida". 
 
Com base nessa definição, conclui-se que, se o autor confessa que estava inadimplente, o 
protesto efetuado pela parte requerida (fls. 37/39) se deu no exercício regular de um direito. 
Ou seja, o protesto se deu de maneira legítima e regular. 
 
Na forma do artigo 26 da Lei nº 9.492/97, "o cancelamento do registro do protesto será 
solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, 
mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada".  
 
Na hipótese dos autos, temos que o interessado no cancelamento do protesto é o devedor, no 
caso o requerente. Caberia a ele, portanto, solicitar ao Tabelionato de Protestos de Títulos a 
baixa dessa restrição, bastando, para tanto, levar ao Notário documento que comprovasse a 
quitação de seu débito. 
 
Deveria, portanto, o requerente ter adotado as devidas providências para providenciar o 
cancelamento do protesto, de modo que a manutenção por tempo superior ao devido de seu 
nome no rol dos maus pagadores se deu em razão de sua inércia e não por culpa do requerido, 
de modo que não há que se falar dano moral. Sobre o tema, outro não é o entendimento do 
Eg. TJDFT. Confira-se: 
 
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO APÓS PAGAMENTO 
DO DÉBITO. Conforme a orientação jurisprudencial do col. STJ, "Legitimamente protestado o 
título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a 
baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de 
consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento" (REsp 
1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012). (Acórdão n.678129, 
20110111554637APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA 
CARVALHO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 22/05/2013. 
Pág.: 127) 
 
"DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. 
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97. PRECEDENTES. 1. Cabe ao 
devedor, que paga posteriormente a dívida, o ônus de providenciar a baixa do protesto em 
cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que, não 
se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. 2. Recurso provido. Unânime." 



(Acórdão n.673754, 20110111805995APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: ANGELO 
CANDUCCI PASSARELI, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2013, Publicado no DJE: 
06/05/2013. Pág.: 254) 
 
"CIVIL. INDENIZACAO POR DANOS MORAIS. PROTESTO REGULAR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 
CANCELAMENTO DO PROTESTO. DEVER DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - Se a 
anotação ocorreu no exercício regular de direito, cabe ao devedor providenciar a baixa da 
anotação no Cartório de Protesto depois de efetivado o pagamento da dívida. 2 - Incabível a 
indenização por danos morais, uma vez que a demora no cancelamento do protesto se deu por 
desídia do próprio devedor. 3- Recurso não provido." (Acórdão n.618316, 
20080910221975APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, 
Data de Julgamento: 29/08/2012, Publicado no DJE: 19/09/2012. Pág.: 127) 
 
Com efeito, o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial deve ser julgado 
improcedente, já que caberia ao devedor, no caso o requerente, providenciar o cancelamento 
do protesto. 
 
No que se refere ao pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de 
lucros cessantes, tenho que melhor sorte não socorre à parte autora.  
 
A requerente não informa na inicial a data exata em que as partes entabularam acordo. 
Tampouco juntou aos autos o termo de ajuste firmado entre elas, o qual pôs fim às obrigações 
existentes entre elas. 
 
Ao que tudo indica, o acordo foi realizado entre o final do ano de 2011 e início de 2012. O 
documento de fls. 108 demonstra que em 14.02.2012 a parte requerida pediu desistência da 
ação de busca e apreensão nº 2011.07.1.013771-6, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara 
Cível de Taguatinga, com o conseqüente desbloqueio do veículo. 
 
Aquele pedido de desistência se deu em razão da quitação do contrato. A desistência não foi 
homologada porque, até então, a parte autora não havia sido citada naquela ação, em razão 
da falta de endereço hábil para sua localização, conforme se verifica do despacho de fls. 111. 
 
Em maio de 2012, a parte ré reiterou nos autos daquela ação de busca e apreensão o pedido 
de baixa da restrição judicial (fls. 114), o que novamente foi negado pelo Juízo da 2ª Vara Cível 
de Taguatinga em razão da ausência de endereço para a citação da requerente naquela ação 
(fl. 116). 
 
A não citação da autora naquela ação se deu em razão de ela não manter atualizado o 
endereço junto a seu credor, o que seria um dever da requerente imposto a ela implicitamente 
pela cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CCB). 
 
Com efeito, temos que a própria requerente deu causa ao atraso na baixa da restrição judicial, 
o que afasta eventual dever da requerida em lhe indenizar. 
 
Noutro giro, poderia a própria requerente informar àquele Juízo o acordo firmado entre as 
partes, juntando naqueles autos prova do pagamento e, com isso, pleitear a extinção do feito, 
com o conseqüente levantamento da restrição que pendia sob veículo. 
 
O fato de o requerido ter interposto recurso de apelação (fls. 129/132) contra a sentença que 
determinou a extinção daquele feito não configura ato ilícito, tampouco impediria a baixa 
imediata da restrição, já que a tese por ele desenvolvida naquele recurso era no sentido de 
que a busca e apreensão deveria ser extinta pela desistência e não pela renúncia ao direito em 
que se fundava a ação. 



 
 
 
Assim, se houve demora na baixa da restrição essa demora se deu por culpa do autor, já que, 
conforme acima descrito, o requerente adotou as medidas necessárias a extinção da ação de 
busca e apreensão ao tempo da quitação do acordo, o que somente não foi acolhido pelo Juízo 
da 2ª Vara Cível de Taguatinga, em razão da não citação da parte requerente nos autos 
daquela ação. 
 
Por isso, não há que se falar em direito à indenização por lucros cessantes. 
 
Por fim, no que toca aos pedidos revisionais, tenho que melhor sorte não socorre à parte 
autora. 
 
A alegação do autor é no sentido de que, em razão da capitalização de juros, teria pago à 
requerida a quantia de R$ 122.445,00 a mais do que o supostamente devido, requerendo, ao 
final, sua repetição. 
 
As partes celebraram contrato de mútuo, pelo qual a parte autora se obrigou a pagar ao réu 60 
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 6.990,50. 
 
No caso, os juros compensatórios contratados foram embutidos na totalidade do capital 
emprestado, a fim de remunerá-lo, já que o agente financeiro não vende um bem, mas, sim, 
um crédito, para, depois, o valor apurado ser dividido em parcelas fixas.  
 
Tanto é assim, que, após a fixação das parcelas, não há que se falar na incidência de juros de 
remuneração, mas, tão-somente, e no caso de atraso no pagamento das parcelas, de juros 
moratórios e de outros encargos de mora.  
 
As prestações são fixas e a taxa de juros mensal pré-fixada. O custo final do empréstimo é o 
que consta no contrato e as taxas de juros (anual e mensal) estampadas no anverso do 
contrato, dão ciência ao autor/consumidor da obrigação que estava assumindo.  
 
A parte autora teve ciência das cláusulas contratuais, inclusive do valor mensal das prestações, 
e a elas aderiu livremente. Não havendo causas de nulidade, o pacto deve ser mantido.  
 
Temos um contrato, celebrado por partes maiores e capazes, que ao firmá-lo detinham plena 
consciência do que se estava convencionando, estando, por conseqüência, obrigadas ao seu 
cumprimento (pacta sunt servanda). Não adveio fortuito que onerasse o(a) aderente, 
causando o desequilíbrio contratual. Aderiu, inclusive, à capitalização de juros, na medida em 
que firmou o contrato consciente daquilo que deveria pagar.  
 
Conforme orientação deste e. Tribunal, nos contratos de mútuo ou financiamento com 
prestações fixas, onde o consumidor tem ciência prévia do ônus representado pelo pacto 
assumido, uma vez que lhe é dado conhecer o número de prestações e o valor exato de cada 
uma delas, a capitalização mensal de juros não caracteriza onerosidade.  
 
Além disso, há que se admitir a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a 
partir de 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, 
reeditada sob o n.º 2.170-36/01. Logo, em se tratando de contratos firmados posteriormente à 
edição da citada norma, a cobrança de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano 
afigura-se perfeitamente possível. Nesse sentido: 
 



 
"APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 285-A. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. JULGADO DO STJ EM SEDE DE RECURSO 
REPETITIVO. Havendo sido aplicado devidamente o art. 285-A do CPC, não se verifica o 
cerceamento de defesa, na medida em que a capitalização mensal de juros emerge dos dados 
contidos no próprio contrato celebrado pelas partes e, portanto, a matéria sub judice é 
unicamente de direito. Ressalvado o entendimento da Relatora, prestigia-se o do c. Superior 
Tribunal de Justiça que, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento quanto à 
possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos 
celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP n.º 1.963-17, atual MP n.º 2.170-01, 
quando expressamente pactuada." (Acórdão n.770804, 20130111240704APC, Relator: 
CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 
25/03/2014. Pág.: 146) 
 
"APELAÇÃO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 
TABELA PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabida a antecipação dos efeitos da 
tutela em sede de apelação, sendo a possibilidade restrita ao agravo de instrumento por força 
do art. 527, II, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu 
para se alinhar àquela da Corte Superior, julgando válida a capitalização mensal de juros, nos 
contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste 
sentido. 3. A pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera 
avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é 
superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros. 4. Sendo válida a capitalização mensal nos 
contratos celebrados após 31/03/2000 e havendo expressa previsão contratual nesse sentido, 
inexistem motivos para se julgar ilegal a cobrança. 5. A utilização do sistema francês de 
amortização da Tabela Price, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor 
não implica, de per si, em ilegalidade. 6. Sentença mantida." (Acórdão n.770532, 
20130110421474APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5ª 
Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 264) 
 
Assim, tem-se que nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 
2170-36/2001, caso este dos autos, a capitalização mensal de juros é permitida, nos moldes do 
que preceitua o seu artigo 5º, "caput", cujo teor transcrevo a seguir: "Art. 5º. Nas operações 
realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a 
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano." 
 
Não obstante a declaração de inconstitucionalidade do supracitado artigo 5º, em controle 
difuso por este Eg. TJDFT, entendo ser possível a sua adoção ante a sua presunção de 
constitucionalidade até que a controvérsia seja dirimida, em definitivo, pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da ADIN nº. 2.316/DF. Nesse sentido já decidiu o C.STJ: 
 
"BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. 
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ 
O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS 
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS 
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é 
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo 
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de 
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais 
vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se 
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO 
REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à regular cobrança da taxa 



de juros e consignada, no acórdão recorrido, a sua abusividade, impõe-se a adoção da taxa 
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos 
contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o 
nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente 
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus 
sucumbenciais redistribuídos." (REsp 1112880/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)." 
 
Nesse sentido, também a jurisprudência deste Eg. TJDFT: 
 
"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. MP 2170-36. TABELA PRICE. VALIDADE. 
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE 
TARIFAS BANCÁRIAS. REGULARIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. - Os 
bancos, como prestadores de serviços, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. 
- A utilização da Tabela Price não conduz à conclusão de que os juros são capitalizados 
mensalmente, necessitando de prova inequívoca dessa prática com vistas à caracterização do 
anatocismo, o que não ocorreu na hipótese. - Segundo estabelece a MP 2170-36/2001 é 
possível a capitalização mensal dos juros nos contratos firmados com instituições financeiras a 
partir de 31 de março de 2000. - A orientação do Conselho Especial deste e. Tribunal de 
Justiça, quanto à declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 5. da MP nº. 
2.170-36, não possui o condão de vincular a decisão dos seus órgãos fracionários, sobretudo se 
ainda encontra pendente julgamento relativo à matéria no Pretório Excelso. - É nula a 
estipulação contratual que autoriza a incidência cumulada de comissão de permanência, juros 
moratórios e multa contratual. Sua exigência é válida desde que limitada à taxa estipulada no 
contrato, não sendo permitida sua cobrança em aberto. Precedentes. - Não há no 
ordenamento jurídico qualquer vedação legal à cobrança de serviços bancários prestados pela 
abertura de crédito, desde que formal e livremente ajustada pelas partes pactuantes. - Para 
legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, torna-se 
imperiosa e necessária a prova de má-fé da instituição financeira. Precedentes. - Recurso 
provido parcialmente. Unânime.(20070111398453APC, Relator OTÁVIO AUGUSTO, 6ª Turma 
Cível, julgado em 12/08/2009, DJ 07/10/2009 p. 195). 
 
Assim, o pedido para que fosse afastada a capitalização de juros deve ser julgado 
improcedente. 
 
Por fim, no que se refere ao pedido de repetição dos valores supostamente pagos a maior em 
razão da suposta cumulação de comissão de permanência com outros consectários de mora, 
tenho que o pedido também deve ser julgado improcedente. 
 
É que as obrigações instituídas entre as partes através daquele contrato restaram extintas pelo 
pagamento. Eventual excesso decorrente da incidência dessa suposta cobrança indevida 
deveria ter sido demonstrada pelo autor na inicial, o que não foi feito, já que suposto excesso 
apontado na planilha de fls. 194 diz respeito tão-somente à capitalização de juros. 
 
A cobrança excessiva decorrente dessa suposta cumulação de comissão de permanência com 
outros consectários de mora somente incidiria nos meses em que o autor permaneceu em 
atraso, o que não foi especificado nos autos. 
 
O requerente também não apontou o quanto teria pago a maior em razão dessa suposta 
cobrança. É dizer: o requerente não comprovou a existência do suposto indébito, não se 
desincumbindo, portanto, do ônus quanto à prova do fato constitutivo de seu alegado direito, 
de modo que não pode ser deferida sua repetição. 



 
DISPOSITIVO: 
 
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, com base no 
art. 269, I, do Código de Processo Civil, declaro o feito resolvido no mérito. 
 
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários 
advocatícios em favor do patrono da parte requerida, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), o que faço com base no art. 20, § 4º, do CPC. 
 
A correção da verba honorária se dará com base no INPC, a partir da prolação da sentença e 
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao término 
do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação. 
 
Depois de intimado do trânsito em julgado, o autor terá o prazo de 15 (quinze) dias para o 
cumprimento voluntário, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no art. 475-J do CPC, 
ter que arcar com novos honorários e se submeter à penhora, caso a execução forçada do 
cumprimento de sentença venha a se desenvolver. 
 
Transcorrido o prazo acima mencionado, aguarde-se por até 30 (trinta) dias a manifestação do 
interessado na execução. Após, não havendo manifestação, recolhidas as custas, dê-se baixa e 
arquivem-se os autos. 
 
Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. 
 
Ceilândia - DF, segunda-feira, 25/08/2014 às 17h18. 


