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APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  REVISÃO.
PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.  IRRESIGNAÇÕES.
PRELIMINAR  SUSCITADA  NAS
CONTRARRAZÕES.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
RAZÕES  DO  RECURSO  QUE  ENFRENTAM  OS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  INCIDÊNCIA  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
SÚMULA Nº  297,  DO  SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  REVISÃO  CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.  CÓPIA  DO  INSTRUMENTO
CONTRATUAL.  NÃO  APRESENTADA  PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  ADMISSÃO  DA
VERACIDADE  DOS  FATOS  ALEGADOS.

Apelação Cível nº 0008913-66.2008.815.0011 1



PREVISÃO  DO  ART.  359,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  INCIDÊNCIA  DA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO
CONTRATUAL.  VERIFICAÇÃO  INVIABILIZADA.
EXCLUSÃO  DO  ENCARGO. REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  DEVOLUÇÃO  NA FORMA SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
ART.  42,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO CÓDIGO DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  MÁ-FÉ  NÃO
CARACTERIZADA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO ART. 21, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS APELOS.

-  Não  se  acolhe  a  preliminar  de  ausência  de
pressuposto  recursal,  por  violação  ao  princípio  da
dialeticidade,  quando a  parte  recorrente enfrenta os
fundamentos da sentença.

-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais. 

-  Não resta dúvida sobre a aplicação aos contratos
bancários das disposições  do Código de Defesa do
Consumidor,  tema,  inclusive,  já  sumulado  pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nº
297.

-  Na hipótese de resistência do réu à apresentação
do  instrumento contratual  firmado entre as  partes,
admite-se  a  presunção  de  veracidade  dos  fatos
alegados, prevista no art. 359 do Código de Processo
Civil.
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-  Deve  ser  excluída  a  incidência  da  capitalização
mensal  de  juros,  pois  ausente  nos  autos,  prova de
previsão  contratual  do  citado  encargo,  nos  moldes
exigidos pela legislação pátria.

- Não demonstrada, através do conjunto probatório,
a  má-fé  da  instituição  financeira,  impõe-se  a
devolução  dos  valores  pagos  a  maior,  de  forma
simples.

- “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido
serão  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e
compensados entre si  os honorários e as despesas”
(art. 21, do Código de Processo Civil).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, e, no mérito, desprover
os apelos.

Inácio  Ramos  Borba propôs  a  presente Ação  de
Revisão, em face do Banco Bradesco S/A, objetivando a revisão do contrato de cartão
de crédito firmado com o promovido,  sob a alegação da existência de abusividade
contratual, decorrente da imposição de juros abusivos, incidência de capitalização de
juros,  exigência  de  correção  monetária por  índice  inconstitucional,  cumulação  de
juros,  encargos  e  taxas  ilegais não  previstas,  solicitando,  por  conseguinte,  a
compensação, em dobro, dos valores pagos indevidamente.

Devidamente citado,  o  Banco  Bradesco S/A ofertou
contestação, fls.  56/72, no qual refutou os termos da exordial, postulando, por fim,
pela total improcedência dos requerimentos.
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Impugnação  à  contestação,  fls.  84/87,  repelindo  as
argumentações  citadas  na peça  de  defesa  e  requerendo a  procedência  do pedido
exordial.

O Magistrado a quo, fls. 131/138, julgou parcialmente
procedente a pretensão disposta na exordial, nos seguintes termos: 

(…) julgo procedente, em parte, o pedido formulado
na  inicial,  para  declarar  a  ilegalidade  da
capitalização  mensal  dos  juros,  bem  assim
determinar  que  seja  adotado,  como  índice  de
correção  monetária,  o  INPC,  índice  que  melhor
reflete  a  real  perda  inflacionária,  determinando  o
recálculo  de  todas  as  prestações  vencidas  e
vincendas,  assegurando  ao  autor  o  direito  à
compensação  e  repetição  de  indébito  na  forma
simples, nos termos mencionados no item 2.3, deste
decisum,  tudo  a  ser  apurado  em  liquidação  de
sentença.
Fica,  ainda,  ratificada  a  decisão  interlocutória
hospedada  às  fls.  88,  no  que  diz  respeito  ao
deferimento  da  exibição  dos  documentos  nela
indicados,  indispensáveis  à  liquidação  do  presente
decisum.
Outrossim, rejeito os demais pedidos cumulados, em
harmonia  com  a  fundamentação  exposta  ao  longo
desta decisão.
Face a sucumbência recíproca, cada parte responderá
pelo pagamento dos honorários de seus respectivos
advogados,  bem  assim  por  50%  das  custas
processuais.

Inconformado,  Luiz  Gonzaga  dos  Santos interpôs
APELAÇÃO,  fls.  140/144,  e, nas suas razões,  pugna pela condenação exclusiva da
instituição  financeira  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios  e  das  custas
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processuais, bem como a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

Igualmente  insatisfeito,  o Banco  Bradesco S/A,
ingressou com  APELAÇÃO,  fls.  146/158,  e,  nas suas razões,  requer a reforma da
sentença, sustentando, em suma, ser legítima a incidência da capitalização de juros,
bem como ser indevida a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos,
porquanto não preenchidos os requisitos exigidos para tanto. Ao final, postula pela
procedência da insurgência recursal.

Contrarrazões  ofertadas pelo  promovente,  fls.
164/172, suscitando, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No
mais,  rebateu  os  fundamentos  invocados  na  peça  recursal,  postulando,  por
conseguinte, pelo desprovimento da insurgência promovida pela casa bancária.

Contrarrazões  não  apresentadas  pela  instituição
financeira, fl. 172V.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  sentença
proferida nos autos, foi efetuada antes da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março
de  2015,  razão  pela  qual  a  matéria  do  presente  recurso,  será  apreciada  sob  os
parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à época da
execução do sobredito ato processual.

 Nesse  sentindo,  proclama  o  enunciado
administrativo nº 2, do Superior Tribunal de Justiça:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
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do Superior Tribunal de Justiça. 

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE
DO CPC/1973.  CONTAGEM DO PRAZO. REGRAS
DE  DIREITO  INTERTEMPORAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  2015.  RECURSO  INTEMPESTIVO.  1.  A
nova  lei  processual  se  aplica  imediatamente  aos
processos  em  curso   (ex  vi  do  art.  1.046  do
CPC/2015),  respeitados  o  direito  adquirido,   o  ato
jurídico perfeito,  a coisa julgada, enfim, os efeitos já
produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei.
2.   Considerando que o processo é constituído por
inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se
pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a
qual, cada ato deve ser considerado separadamente
dos demais para o fim de determinar qual a lei que o
regerá  (princípio  do  tempus  regit  actum).  Esse
sistema está inclusive expressamente previsto no art.
14 do CPC/2015. 3. Com base nesse princípio e em
homenagem  à  segurança  jurídica,  o  Pleno  do
Superior Tribunal de Justiça interpretou o art. 1.045
do Código de Processo Civil de 2015 e concluiu que o
novo CPC entrou em vigor no dia 18/03/2016, além
de elaborar uma série de enunciados administrativos
sobre  regras  de  direito  intertemporal  (vide
Enunciados Administrativos n. 2 e 3 do STJ). 4.  Esta
Corte  de  Justiça  estabeleceu  que  a  lei  que  rege  o
recurso é aquela vigente ao tempo da publicação do
decisum. Assim, se a decisão recorrida for publicada
sob a égide do CPC/1973, este Código continuará a
definir o recurso cabível para sua impugnação, bem
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como a regular os requisitos de sua admissibilidade.
A contrário sensu, se a intimação se deu  na vigência
da lei nova, será ela que vai regular integralmente a
prática  do  novo  ato  do  processo,  o  que  inclui  o
cabimento, a forma e o modo de contagem do prazo.
5.  No caso,  a decisão ora agravada foi publicada em
17/03/2016,  portanto  sob  a  égide  do  CPC/1973.
Assim, é inviável  a incidência das regras previstas
nos arts.  219 e 1.021, § 2º, do CPC/2015, razão pela
qual  mostra-se  intempestivo  o  agravo  regimental
interposto após o prazo legal de cinco dias previsto
nos arts. 545 do Código de Processo Civil de 1973 e
258  do  Regimento  Interno  do  STJ.  6.  Agravo
regimental  não  conhecido.  (STJ  -  AgInt  no  AREsp
785269/SP,  Rel.  Min.  Gurgel  de  Faria,  Primeira
Turma,  Data  do  Julgamento  19/04/2016,  DJe
28/04/2016) - sublinhei.

Avançando, cumpre analisar a prefacial de ausência
de requisito de admissibilidade recursal, a qual, de logo, vislumbro não merecer
guarida, pois  não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista as razões
recursais do Banco Bradesco S/A terem enfrentando os fundamentos da sentença, na
parte em que lhe foi desfavorável.

Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
preliminar de ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia, ressaltando, desde logo, que, em razão dos méritos das insurgências
recursais  se  entrelaçarem,  proceder-se-á  ao  exame  em  conjunto  dos  mesmos,
adentrando-se,  assim, nos temas relativos  à incidência da capitalização mensal de
juros,  repetição  do  indébito  na  forma  dobrada,  e  condenação  em  honorários
advocatícios e custas processuais.

Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no
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art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.

Adentrando propriamente  no  mérito  da  questão,
importante ressaltar que a instituição financeira, muito embora tenha sido notificada
para  trazer  aos  autos,  fl.  89,  cópia  do  instrumento  contratual  firmado  com  o
promovente, manteve-se inerte, impossibilitando, dessa forma, averiguar a existência
de previsão contratual acerca da capitalização de juros, fl. 89V.

Assim,  nos  moldes  do  art.  359,  do  Código  de
Processo Civil,  dada a omissão do requerido, tem-se por verdadeiros os fatos que,
mediante a exibição de documentos ou de coisa, da responsabilidade daquele, a parte
postulante pretende provar.

Na  espécie,  agiu  com  acerto  o  magistrado  ao
determinar o  afastamento  da  capitalização  mensal  de  juros,  haja  vista  a  não
apresentação pela casa bancária, do instrumento contratual firmado entre as partes, e
por conseguinte, diante da impossibilidade de aferir se a cobrança do citado encargo
deu-se na forma preconizada pelos Tribunais Superiores.

Quer  dizer,  se  o  instrumento  contratual  não  foi
colacionado aos autos, por omissão da própria instituição, inviabilizando com isso a
possibilidade  de  verificar  se  a  incidência  do  citado  encargo  deu-se  nos  moldes
legalmente estabelecidos, ou seja,  na espécie,  se a capitalização foi expressamente
convencionada, presumem-se verídicos os fatos alegados pela parte autora, de modo
que prudente afastar a incidência da capitalização.

 
Sobre o tema, aresto do Superior Tribunal de Justiça:
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CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
REVISIONAL.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL.
AUSÊNCIA.  JUNTADA.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICAÇÃO.  REQUISITOS.  PACTUAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cabível a capitalização
dos  juros,  em  periodicidade  mensal,  desde  que
pactuada para os contratos celebrados a partir de 31
de  março  de  2000  -  data  da  publicação  da  MP n.
2.170-36/2001.  A previsão  no  contrato  bancário  de
taxa  de  juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da
mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da
capitalização  mensal  (REsp  n.  973.827/RS,
representativo  da  controvérsia,  Relatora  para  o
acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  Segunda
Seção,  julgado  em  8/8/2012,  DJe  24/9/2012).  2.  No
caso  dos  autos,  contudo,  o  Tribunal  de  origem
inadmitiu a cobrança da capitalização mensal dos
juros, porquanto a instituição financeira não juntou
aos  autos  cópia  do  contrato  de  financiamento.
Assim, não é possível verificar a data da avença e a
pactuação  expressa  da  capitalização  dos  juros,
indispensáveis  para  que  a  cobrança  em
periodicidade  mensal  seja  admitida. 3.  Agravo
regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no
REsp 1485577 / SC, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
Terceira Turma, Data do Julgamento 16/12/2014, Data
da Publicação 19/12/2004) - destaquei.

Em igual sentido, julgado desta Corte de Justiça:

(...)  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISÃO  DE
CONTRATO  JULGADA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
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AUSÊNCIA  DO  CONTRATO  NOS  AUTOS.
AFASTAMENTO  DA  CAPITALIZAÇÃO.
INDÉBITO.  AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO
SIMPLES.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ISENTA DE
ERROS.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.   Ausente  o  contrato  impugnado,
deve-se afastar a cobrança de capitalização, uma vez
que não se tem como saber o que efetivamente foi
pactuado entre as partes,  exatamente como restou
decidido na  sentença  recorrida,  que  foi  prolatada
em consonância com pacífico entendimento do STJ.
¿  Destarte,  estando  o  apelo  em  confronto  com
jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sua
negativa de seguimento é medida que se impõe de
acordo  com  art.  557,  caput,  do  CPC.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00606406320128152003, - Não possui -, Relator DES.
JOSE  AURELIO  DA  CRUZ,  j.  em  10-11-2015)  –
negritei.

Avançando, cumpre  examinar  a  possibilidade  de
devolução,  em  dobro,  dos valores indevidamente  pagos pelo  promovente,
ressaltando, desde logo, não prosperar a pretensão em pauta, por  não vislumbrar
má-fé  da  instituição  financeira, requisito  imprescindível  nos  termos  da
jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça,  a ensejar a aplicação do parágrafo
único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
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INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E  INTERPRETAÇÃO  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO.
LEGALIDADE.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.
DESCABIMENTO.(...) 3.- A capitalização dos juros é
admissível  quando  pactuada  e  desde  que  haja
legislação específica que a autorize. Assim, permite-
se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei
n.  167/67  e  Decreto-Lei  n.  413/69),  bem  como  nas
demais  operações  realizadas  pelas  instituições
financeiras  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional,  desde  que  celebradas  a  partir  da
publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17
(31.3.00).  4.-  A  jurisprudência  deste  Tribunal  é
assente no sentido de a determinação de devolução
em dobro dos valores pagos a maio, só é cabível em
caso  de  demonstrada  má-fé,  o  que  não  foi
comprovado  na  hipótese  dos  autos. 5.-  Agravo
Regimental  improvido.(STJ  -  AgRg  no  AREsp
520353 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
Data  do  Julgamento  05/08/2014,  DJe  02/09/2014)  –
negritei.

Sendo assim, entendo por bem manter a decisão de
primeiro grau,  que ordenou a devolução na forma simples dos valores pagos a
maior.  

Concernente  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios e das custas processuais, não merece guarida a alegação da promovente,
no  sentido de  condenar  exclusivamente  a  instituição  financeira  nos  ônus
sucumbenciais,  ante a verificação de sucumbência recíproca,  pois ambas as partes
foram vencedoras e vencidas, portanto, recíproca e proporcionalmente distribuídos
entre eles os honorários e as despesas, com fulcro no art. 21,  caput, do Código de
Processo Civil.
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À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR E,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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