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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007358-09.2011.815.0011.
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Rodrigo Ramos Victor. 
ADVOGADO: Herlon Max Lucena Barbosa. 
APELADO: Sebastião José de Medeiros. 
ADVOGADO: Maria Nivaldete de Lima Oliveira Marinho. 

EMENTA:  APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS  JUROS 
MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CA-
BIA AO PROMOVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 333, II, DO CPC. MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Não  tendo  o  Réu  se  desincumbido  de  comprovar  a  alegada  cobrança  de  juros 
abusivos,  ônus  consagrado  no art.  333,  II,  do  CPC,  impõe-se  a  manutenção da 
decisão condenatória. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0007358-09.2011.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante  Rodrigo 
Ramos Victor, e como Apelado Sebastião José de Medeiros.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Rodrigo Ramos Victor interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo 
Juízo da 2.ª  Vara Cível  da Comarca de Campina Grande, nos autos  da Ação de 
Cobrança em face dele intentada por  Sebastião José de Medeiros,  que julgou o 
pedido procedente, condenando-o ao pagamento de R$ 3.677,60, correspondente ao 
valor total das onze notas promissórias vencidas e inadimplidas, com juros de 1% ao 
ano, contados a partir da citação, e correção monetária pelo INPC calculada a partir 
do  vencimento  de  cada  nota  promissória,  ao  fundamento  de  que  a  dívida  foi 
reconhecida por ele e que não comprovou que os juros aplicados pelo ora Apelado 
foram exorbitantes. 

Nas razões recursais, f.  46/50, alegou que o valor cobrado pelo Apelado é 
indevido, porquanto foram calculados juros mensais acima da taxa permitida de 1% 
ao mês,  razão pela qual,  requereu a reforma da Sentença para que o pedido seja 
julgado improcedente,  invertendo o  ônus  da  sucumbência  com a  condenação  do 
Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios. 

Intimado,  f.  54,  o  Apelado  não  apresentou  Contrarrazões,  conforme  a 
Certidão de f. 55.



A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  f.  60/62,  sem pronunciamento 
sobre o mérito  da causa,  por  entender  que não estão configuradas quaisquer  das 
hipóteses previstas no art. 82, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso. 

O Apelante se insurge,  exclusivamente,  quanto aos juros de mora  calculados 
pelo Apelado sobre o valor de cada uma das onze notas promissórias cobradas, cujos 
vencimentos ocorreram no período de 30/05/2009 a 30/03/2010, f. 08/11. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul1 decidiu que é incumbência do Réu 
a  prova  da  cobrança  de  juros  abusivos  por  parte  do  credor  e  que,  descumprida  tal  
obrigação, a improcedência do pedido trazido na ação de cobrança é medida que se  
impõe.

Embora  o  Apelante  alegue  que  os  juros  foram abusivos,  na  Contestação,  f.  
21/24, oportunidade em que poderia ter apresentado planilha de cálculo que pudesse 
apontar o possível excesso, não trouxe qualquer elemento sólido que pudesse comprovar 
tal alegação. 

Apesar de intimado para especificar quais as provas que pretendia produzir, f.  
32, o Recorrente tão somente requereu a designação de audiência de conciliação, f. 33, 
silenciando, entretanto, quanto à produção de prova, consoante a Certidão de f. 35.

E quando da realização da referida audiência, em razão da ausência de acordo 
entre as partes, requereu o julgamento antecipado da lide, f. 43, não se desincumbindo 
do ônus consagrado no art. 333, II, do Código de Processo Civil 

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto. 

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  NOTA  PROMISSÓRIA.  ALEGAÇÃO  DE 
PRÁTICA DE AGIOTAGEM E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. 
TERMO  INICIAL DA CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  Incumbe  ao 
demandado a prova da cobrança de juros abusivos e a prática de agiotagem por parte do credor.  
Descumprida  tal  obrigação,  a  improcedência  do  pedido  trazido  na  ação  de  cobrança  é  medida 
imperativa.  Aplica-se  correção  monetária  a  contar  do  vencimento  do  título.  APELO  DA RÉ 
DESPROVIDO.  APELO  DO  AUTOR  PARCIALMENTE  PROVIDO.  UNÂNIME  (TJ/RS,  AC: 
70041825621 RS, Rel.  Liege Puricelli  Pires,  data de julgamento:  30/06/2011,  data de publicação 
19/07/2011).


