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               DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL
–  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  –
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  –  DISCUSSÃO
ACERCA DA LEGALIDADE OU NÃO DA COBRANÇA
–  PROVA  PERICIAL  –  DESNECESSIDADE  –
MATÉRIA  EXCLUSIVAMENTE  DE  DIREITO  –
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ –
INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DO CPC – DECISÃO
MANTIDA –  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
RECURSO.

- "Na  linha  dos  precedentes  desta  Corte,  não
configura  cerceamento  de  defesa  o  julgamento  da
causa, sem a produção de  prova pericial, quando o
Tribunal  de  origem  entender  substancialmente
instruído  o  feito,  declarando  a  existência  de  provas
suficientes  para  seu  convencimento.  Há  de  se
considerar,  nesses  casos,  o  princípio  do  livre
convencimento  motivado  do  juiz  que,  em  termos
práticos,  reporta  à  análise  de  matéria  fática  e  à
incidência  da  Súmula  07/STJ"  (AgRg  no  REsp
1126477/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  14/05/2013,  DJe
03/06/2013). 

Vistos, etc.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por  RONALDO
GOMES DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da
9ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Revisional  de
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Financiamento de Veículos,  que indeferiu o pedido de produção de prova
pericial contábil formulado pelo recorrente, por entender que a matéria é
unicamente de direito.  

Em suas razões, alega que a produção da prova pericial se faz
necessária, pois a discussão nos autos principais se refere aos juros acima da
média de mercado. 

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, quanto ao mérito,
pela reforma da decisão recorrida. 

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Verifica-se dos autos que o juízo  a quo  indeferiu o pedido de
produção  de  prova  pericial  requerida  pelo  recorrente  por  entender  que  a
perícia  contábil,  na  forma  como  estabelecida,  mostra-se  totalmente
desnecessária, pois visa provar fatos que estão fora do objeto da lide.
Com efeito, não se discute nesta demanda o índice de juros incidentes
sobre  a  dívida,  mas  a  legalidade  ou  não  dos  chamados  “encargos
contratuais”.

De efeito,  a prova pericial  contábil  pretendida pelo recorrente
mostra-se  desnecessária,  posto  que  a  insurgência  do  autor  se  resume  na
impossibilidade  de  cobrança  de  juros  capitalizados  e  acima  da  média  de
mercado.

Nesse cenário, o que interessa ao deslinde do feito é perquerir,
no caso concreto, acerca da legalidade ou não da cobrança dos juros acima de
12% ao ano, bem assim sua cobrança capitalizada, o que dispensa a produção
de prova pericial.

Outrossim,  como  destinatário  final  da  prova,  cabe  ao
magistrado,  respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil,
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento, máxime quando a  prova pericial em nada
contribuiria para solução da controvérsia.  

A Jurisprudência pacífica do STJ. Senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
PROVA  PERICIAL  DESNECESSÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.  DEMONSTRAÇÃO CABAL
DO  ABUSO.  NECESSIDADE.  SÚMULA  382  DO  STJ.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS  COMPOSTOS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULAS 30, 294 E 472 DO
STJ. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar
a necessidade de sua produção (CPC, arts.  130 e 131).  2.
Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de
juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a
exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade
econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso
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concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado.
3. "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" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel  Gallotti,  DJe de 24.9.2012). 4. É legal  a
cobrança  da  comissão  de  permanência  na  fase  de
inadimplência,  desde  que  não  cumulada  com  correção
monetária,  juros  remuneratórios,  multa  contratual  e  juros
moratórios (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 5. Para os contratos
celebrados  até  30.4.2008,  data  da  revogação  da  Resolução
CMN 2.303/1996,  é válida a cláusula que estipulou a taxa de
abertura de crédito. Outrossim, o pagamento do IOF pode ser
objeto  de  financiamento  acessório  ao  principal,  ainda  que
submetido aos mesmos encargos contratuais (REsp repetitivos
1.251.331/RS  e  1.255.573/RS,  2ª  Seção,  Rel.  Ministra  Maria
Isabel  Gallotti,  unânimes,  DJe  de  24.10.2013).  6.  Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp:
606541 RS 2014/0285020-0,  Relator:  Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  18/12/2014,  T4  -  QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL.
SÚMULA  07  DO  STJ.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  POSSIBILIDADE.  SÚMULA
93/STJ.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.  1.  "Na  linha  dos  precedentes  desta  Corte,
não  configura  cerceamento  de  defesa  o  julgamento  da
causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal
de  origem  entender  substancialmente  instruído  o  feito,
declarando  a  existência  de  provas  suficientes  para  seu
convencimento.  Há  de  se  considerar,  nesses  casos,  o
princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em
termos  práticos,  reporta  à  análise  de  matéria  fática  e  à
incidência da Súmula 07/STJ" (AgRg no REsp 1126477/SP,
Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado
em 14/05/2013, DJe 03/06/2013). 2. As cédulas de crédito rural,
comercial  e  industrial  admitem  a  capitalização  dos  juros  em
periodicidade  mensal,  quando  pactuada  (Súmula  93/STJ).  3.
Rever  o  entendimento  da  Corte  local  a  respeito  da
impossibilidade  de  se  aplicar  ao  caso  concreto  o  Código  de
Defesa  do  Consumidor  implica  no  revolvimento  de  questões
fático-probatórias, o que é vedado ante o teor da Súmula 07 do
STJ.  4.  Agravo regimental  a  que se nega provimento.  (STJ -
AgRg no AREsp: 471713 SP 2014/0024166-6, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - LIVRE
CONVENCIMENTO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DEVIDA.

Agravo de instrumento nº 0002077-66.2015.815.0000                             3



CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
NOS CÁLCULOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1.  Tendo as instâncias ordinárias entendido
pela desnecessidade de realização de provas,  hão de ser
levados  em  consideração  o  princípio  da  livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz,
que, nos termos do art.  130 do Código de Processo Civil,
permitem  ao  julgador  determinar  as  provas  que  entende
necessárias  à  instrução  do  processo,  bem  como  o
indeferimento  daquelas  que  considerar  inúteis  ou
protelatórias. [...]. 3. No tocante à ilegalidade da capitalização
de juros, o aresto estadual assentou a ausência de argumentos
suficientes para verificação nos cálculos da parte agravada. A
revisão do julgado nesse ponto, demandaria revisão dos fatos
discutidos  na  lide.  Incidência  da  Súmula  7/STJ  e  impede  o
conhecimento  do  recurso  por  ambas  alíneas.  4.  Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp:
430975  PR  2013/0373014-7,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  10/12/2013,  T4  -  QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013).

Assim, vejo que os argumentos delineados pela Recorrente não
têm o condão de modificar a Decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO
SEGUIMENTO AO RECURSO, vez que em confronto com a jurisprudência
dominante do STJ.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                           RELATOR

Agravo de instrumento nº 0002077-66.2015.815.0000                             4


