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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  DE
DOCUMENTOS.  NÃO JUNTADA DO CONTRATO
PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. INÉRCIA.
PRESUNÇÃO DE  VERACIDADE.  REGÊNCIA DO
ART.  359  DO  CPC.  DOCUMENTO  JUNTADO
SOMENTE EM GRAU DE RECURSO. AUSÊNCIA
DE  PROVA DE  FORÇA MAIOR  IMPEDITIVA DE
SUA APRESENTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CAPITALIZAÇÃO  AFASTADA.  MANUTENÇÃO
ISOLADA  DA  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA
COMO  ENCARGO  MORATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  COBRANÇA  DE  TEC.
CONTRATO APÓS 30/04/2008. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- As Instituições Financeiras têm o dever de exibir,
em Juízo, os documentos de sua guarda legal ou de
conteúdo comum aos usuários de seus serviços e o
descumprimento  injustificado  à  ordem  judicial  de
exibição  incidental  autoriza  a  admissão  de
veracidade fática prevista no art. 359 do CPC.

- No caso, não juntado o contrato revisando, não se
autoriza  a  incidência  de  capitalização  de  juros,
devendo ser afastada.

-  A cobrança de TEC é permitida se baseada em
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contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação  de  parâmetros  objetivos  de  mercado  e
circunstâncias do caso concreto.  In casu, o contrato
foi firmado em 2011 (fl. 19/21), após, 30/04/2008, data
da  entrada  em  vigor  da  Resolução  nº  3.518  do
Conselho  Monetário  Nacional,  portanto,  nos  termos
da orientação do STJ é manifesta a ilegalidade dessa
tarifa administrativa.

– Por inexistir  prova da má-fé  do Promovido é
devida  a  devolução  dos  valores  considerados
abusivos  de  modo  simples,  sob  pena  de
enriquecimento injustificado do credor. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER A APELAÇÃO, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl..

 RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco

PANAMERICANO S/A, irresignado com a Sentença proferida pela 3ª Vara Cível

da Capital que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação

Revisional de Contrato ajuizada por Felipe Costa de Sousa.

Na  Sentença  recorrida,  o  magistrado,  diante  da  ausência  de

juntada  do  contrato  pela  Instituição  Financeira  (em  que  pese  determinação

judicial  de  fazê-lo),  declarou  a  ilegalidade  da  cobrança  da  TEC  e  da

capitalização de juros, bem como a impossibilidade da cumulação da comissão

de permanência com outros encargos moratórios, determinando a manutenção

apenas da Comissão de Permanência,  e,  consequentemente,  o  recálculo da

dívida e restituição de forma simples dos valores indevidamente cobrados. 

Nas razões da Apelação, o  Banco  Apelante  defendeu  a

legalidade  da  capitalização  de  juros  (fls.  117/121),  a  não  cumulação  da

Comissão  de  Permanência  com  correção  monetária  (fls.  122/126),  e

possibilidade de pactuação da TEC (fls. 127/130). Trouxe aos autos o contrato

(fls. 135/138).
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O Apelando não apresentou Contrarrazões (fl. 140v).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo desprovimento do Recurso Apelatório (fls. 145/148).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, observo que o Autor propôs a presente

Ação  com intuito  de  promover  a  revisão  e  a  declaração  de  abusividade  de

algumas cláusulas do contrato entabulado por ele e a Instituição Financeira Ré.

No  entanto,  mesmo  após  ter  sido  determinada  a  exibição  do  contrato  pelo

magistrado a quo, a cópia desse instrumento não foi exibido pelo Banco.

Com efeito, a parte que detiver documento, por dever de guarda

ou por conteúdo comum, quando determinado pelo Juízo em fase cognitiva deve

exibi-lo,  ou  comprovar  sua  inexistência,  já  que  a  recusa  não  é  admitida.  O

desatendimento à determinação implica na presunção de veracidade dos fatos

que  se  pretendia  apurar  ou  provar  através  dos  documentos  ou  coisas  não

apresentadas. Assim dispunha o CPC/1973 (vigente à época da sentença) (atual

art. 399 do CPC/2015):

Art. 358. O juiz não admitirá a recusa:
I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir;
II  -  se o requerido aludiu ao documento ou à coisa,  no
processo, com o intuito de constituir prova;
III  -  se  o  documento,  por  seu  conteúdo,  for  comum às
partes.
Art.  359.  Ao  decidir  o  pedido,  o  juiz  admitirá  como
verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou
da coisa, a parte pretendia provar:
I  -  se  o  requerido  não  efetuar  a  exibição,  nem  fizer
qualquer declaração no prazo do art. 357;
II - se a recusa for havida por ilegítima.

Os  documentos  relativos  aos  contratos  bancários  são  de

manutenção  e  guarda  das  Instituições  Financeiras  (pelo  prazo  prescricional

vintenário previsto no art. 177 do CC) que se submetem à regra do art. 359 do
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CPC, como orienta os seguintes precedentes:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATOS  DE
ABERTURA  DE  CRÉDITO  EM  CONTA
CORRENTE/CHEQUE  ESPECIAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE  INSTRUMENTO
CONTRATUAL NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO ART. 359,
CPC.  Tendo  em  vista  a  incidência  das  regras  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor  à  hipótese  dos
autos, cabia a parte ré apresentar o contrato firmado,
objeto  da  presente  revisão.  Aplicação  do  art.  359,
inciso I,  do CPC,  pela presunção de veracidade dos
fatos  alegados  na  peça  inicial. Limitação  dos  juros
remuneratórios à taxa média de mercado para a operação
da  espécie  vigente  à  época.  Súmula  530,STJ.
CAPITALIZAÇÃO.  Ausência  de  contratação  expressa  e
dos  percentuais  de  juros  mensais,  o  que  afastaria  sua
incidência  em  qualquer  peridiocidade.  No  entanto,
considerando que a parte postula limitação à periodicidade
anual, resulta essa mantida, ante o contido nos art. 128 e
460, ambos do CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Ante o
princípio que veda o enriquecimento sem causa, cabe a
compensação/repetição  do  indébito,  na  forma  simples,
independentemente  da  comprovação  de  erro  no
pagamento  conforme  entendimento  consubstanciado  na
Súmula  nº  322  do  STJ.  MULTA  PELO
DESCUMPRIMENTO.  Matéria  já  decidida  em  sede  de
Agravo de Instrumento, a qual foi confirmada em sentença,
não havendo elementos para alteração, considerando, em
especial,  que  já  houve  a  baixa  do  nome  do  autor  dos
cadastros restritivos de crédito. Assim, constata-se que já
houve atendimento da determinação judicial, alcançando a
imposição  da  multa  o  seu  desiderato.
DESCARACTERIZAÇÃO  DA MORA E  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  Face  ao  reconhecimento  da
abusividade de encargo da normalidade, afastada está a
caracterização  da  mora  e,  portanto,  proibido  o  réu  de
inscrever  a  autora  nos  cadastros  de  inadimplentes.
RECURSO  DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70069056489, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Alberto  Vescia  Corssac,
Julgado em 29/06/2016) 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  EXIBIÇÃO
INCIDENTAL  DE  DOCUMENTOS.  INAPLICABILIDADE
DE PENA COMINATÓRIA. REGENCIA DO ART. 359 DO
CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Nos incidentes de
exibição  de  documentos  não se  mostra  adequado  a
aplicação  da  pena  cominatória  pelo  desatendimento  à
ordem  judicial.  A astreintes  é  instrumentos  próprios  de
coerção ao cumprimento de obrigações de direito material.
A lei  prevê  decorrências  processuais  específicas  no
art.  359 do CPC,  quanto à  presunção de veracidade
dos fatos a  que se destina  a  prova,  e  no  parágrafo
único  do  art.  14  do  mesmo  diploma,  quanto  à
desobediência  aos  provimentos  de  natureza
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mandamental, com penalidade a exemplo do instituto
do  contempt  of  court  aplicado  pelos  países  da
Common  Law.  AGRAVO  PROVIDO.  (Agravo  de
Instrumento Nº 70039986724, Primeira Câmara Especial
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  João Moreno
Pomar, Julgado em 03/05/2011)- Grifei.

Dentro deste contexto, incumbia à Instituição Financeira exibir o

documento, no prazo assinalado pelo Juiz ou provar a  existência de força maior

impeditiva de sua apresentação. 

Observa-se  que o Juiz  determinou a exibição do contrato no

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicar as cominações do artigo 359 do

CPC (fl. 104). 

O Banco solicitou a dilatação do prazo por mais 30 (trinta) dias

(fl.  107),  pedido  este  que  foi  deferido  pelo  magistrado,  sem  que  o  Banco

cumprisse, mais uma vez, a determinação (fl. 109). 

O documento somente foi juntado em grau de Apelação, sem

qualquer justificativa ou prova de força maior impeditiva de sua apresentação

em primeiro grau de jurisdição. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  REVISIONAL.
PRELIMINARMENTE.  JUNTADA DE  DOCUMENTO.
No  caso  em  apreço,  o  contrato  objeto  da  ação
revisional  poderia,  e  deveria  ter  sido  acostado
desde  o  momento  da  primeira  vista  dos  autos,
inexistindo,  portanto,  razão  para  a  juntada  do
documento somente neste grau recursal, uma vez
que não se trata de documento novo. Documento
juntado  nas  fls.  107/111  não  conhecido.
APELAÇÃO  DO  AUTOR.  1.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  RECURSAL.  O  autor  postula  a
declaração de nulidade da cláusula de capitalização
mensal  de  juros  e  da  comissão  de  permanência;
refere que os juros remuneratórios devem ser fixados
em observância à taxa média de mercado; a aplicação
da presunção de veracidade prevista no artigo 359 do
Código  de  Processo  Civil;  além  da  restituição  do
indébito.  Pleitos  concedidos  na  sentença.  2.
APURAÇÃO  DOS  VALORES  EM  LIQUIDAÇÃO  DE
SENTENÇA E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM
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ALIENADO. Não conhecimento do recurso do autor,
nesses pontos, pois configurada inovação recursal. 3.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. Descabimento da
inscrição e/ou manutenção em órgãos protetivos de
crédito,  diante  da  abusividade  constatada.  4.
DEPÓSITO JUDICIAL.  A realização  de  depósito  do
montante  que  a  parte  autora  entende  como devido
constitui faculdade concedida à parte, sendo inclusive
dispensada a autorização judicial para sua efetivação.
5.  LIBERAÇÃO  DA  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  DO
VEÍCULO.  Incabível  a  liberação  da  garantia  de
alienação fiduciária, uma vez que esta... somente será
excluída após o adimplemento integral do contrato. 6.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabimento, a fim de adequar o valor ao § 4º do art. 20
do CPC, assim como aos parâmetros da Câmara para
o tipo de demanda. APELAÇÃO DO REQUERIDO. 1.
JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si  só,
não  indica  abusividade.  Súmula  nº  382/STJ).  Na
ausência  de  comprovação  do  percentual  contratado
em razão  do  não  atendimento  da  determinação  de
juntada  do  contrato  aos  autos,  os  juros  devem ser
limitados  à  taxa  média  de  mercado  divulgadas  e
publicadas pelo Bacen, exceto se a taxa cobrada for
mais benéfica ao consumidor. 2. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. Ausência de juntada do contrato aos autos.
Inexistência  de  informação acerca  da  taxa  de  juros
mensal e anual, a fim de verificar se esta é superior ao
duodécuplo  daquela.  Não  incidência.  3.
DESCARACTERIZAÇÃO  DA  MORA.  Impõe-se
descaracterizar a mora diante do reconhecimento da
abusividade  de  encargos  da  normalidade.  4.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  É  admitida  a
cobrança  da  comissão  de  permanência  durante  o
período  de  inadimplemento,  desde  que  pactuada  e
não  cumulada  com  demais  encargos.  Em  face  da
ausência  de  documentos  que  demonstrem  a
existência de cláusula expressa no contrato, deve ser
vedada a cobrança, como determinado na sentença.
5.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  É  de  ser  adotado  o
IGP-M como índice de correção monetária, pois é o
in... nacional, sem ocasionar prejuízo a quaisquer das
partes  contratantes.  6.  COMPENSAÇÃO  DE
VALORES  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  In  casu,
tendo  ocorrido  a  revisão  do  contrato,  é  viável
juridicamente,  tanto  a  compensação,  quanto  a
repetição do indébito na forma simples.  APELAÇÃO
DO  AUTOR  PARCIALMENTE  CONHECIDA  E,  NA
PARTE  CONHECIDA,  PARCIALMENTE  PROVIDA.
APELAÇÃO  DO  REQUERIDO  DESPROVIDA.
(Apelação  Cível  Nº  70064434350,  Vigésima  Quarta
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Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Fernando  Flores  Cabral  Junior,  Julgado  em
25/11/2015).

(TJ-RS  -  AC:  70064434350  RS,  Relator:  Fernando
Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 25/11/2015,
Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 30/11/2015)

Logo,  correta  a  Sentença  que  aplicou  a  presunção  de

veracidade, prevista no artigo 359 do CPC/73. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PROCEDÊNCIA.  AUSÊNCIA  DO  INSTRUMENTO  DA
AVENÇA.  INTIMAÇÃO  DA INSTITUIÇÃO  PROMOVIDA
PARA SUA APRESENTAÇÃO. OMISSÃO.  PRESUNÇÃO
DE  VERACIDADE  DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS.
UTILIZAÇÃO  DO  ARTIGO  359  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E  JUROS
REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À 12% (DOZE POR
CENTO)  AO  ANO.  INEXISTÊNCIA  DO   PACTO
ENTABULADO.  IMPOSSIBILIDADE  DA  COBRANÇA.
RESTITUIÇÃO  DO  INDÉBITO  NA  FORMA  SIMPLES.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  UTILIZAÇÃO  DO
CAPUT  DO  ARTIGO  557  DO  CPC.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  AO  APELO.  -  -AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  POUPANÇA.  AÇÃO
CONDENATÓRIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
DIFERENÇAS.  INCIDENTE  DE  EXIBIÇÃO  DE
CONTRATO.  RECUSA  INJUSTIFICADA.  PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE. ART. 359 DO CPC. 1. A ausência de
discussão  acerca  dos  índices  de  correção  monetária
aplicados  em  cadernetas  de  poupança  decorrentes  de
Planos  Econômicos  afasta  o  sobrestamento  do  feito
determinado  pelo  egrégio  Supremo  Tribunal  Federal.  2.
Em se cuidando de relação jurídica entre instituição
financeira  e  consumidor  de  serviços  bancários,
presumem-se verídicos os fatos alegados na falta de
exibição incidente de documento. Embora não caiba a
multa  pelo  descumprimento,  que  na  hipótese  não  foi
cogitada,  o  efeito  da  não  exibição  de  extratos,  ou  da
ilegitimidade da recusa, é ter como  verdadeiros os fatos
que a parte adversa  quer pro

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00850335820128152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 31-03-2015) 

Assim, considerando que o documento acostado em sede de

Apelação pela parte ré não é considerado "novo", como expresso no artigo 397

do  CPC,  uma  vez  que  preexistente  a  data  da  Contestação  e  do  próprio

ajuizamento  da  inicial.  Tampouco,  cabível  se  cogitar  que  se  encontrava
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indisponível para juntada, eis que a parte não alegou a justa causa. Logo deve

ser mantida a presunção de veracidade conforme estabelecido na Sentença.

Feita essa consideração, passo ao mérito. 

Capitalização de Juros

A jurisprudência do STJ, há longa data, sinaliza a possibilidade

de cobrança da capitalização dos juros nos contratos bancários, inclusive em

periodicidade inferior à anual. Ressalta-se, todavia, a necessidade de previsão

expressa no contrato ou que a taxa anual de juros informada no contrato seja

superior ao duodécuplo da mensal.

Nesse sentido, a Súmula nº 541 que assim determina:

“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.
(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015)”

No caso dos autos, o contrato não foi  trazido aos autos pela

Instituição Financeira e, não havendo a possibilidade de analisar a pactuação da

capitalização  de  juros, deve  ser afastada  a  incidência  em  qualquer

periodicidade, mantendo-se a Sentença no ponto.

Comissão de Permanência

O STJ admite a incidência do referido encargo durante o período

de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao

percentual  fixado  no  contrato  (Súmula  nº.294/STJ).  Ou  seja,  esta não  pode

ultrapassar  a  soma  dos  encargos  remuneratórios  e  moratórios  previstos  no

contrato:  a)  juros  remuneratórios  à  taxa  média  de  mercado,  não  podendo

ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;

b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.
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No entanto,  deve-se ressaltar que é impossível  sua cobrança

cumulada  com  correção  monetária  (Súmula  nº  30⁄STJ),  com  os  juros

remuneratórios  (Súmula  nº  296⁄STJ),  bem  como  com  os  demais  encargos

moratórios (multa e juros moratórios).

Neste  sentido,  já  assentou  o  STJ em julgado  sob  o  rito  dos

Recursos Repetitivos:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES  DO  INDÉBITO.  RECURSOS  REPETITIVOS.
TARIFAS  BANCÁRIAS.  TAC  E  TEC.  EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.  FINANCIAMENTO  DO  IOF.
POSSIBILIDADE.
1. A  comissão  de  permanência  não  pode  ser
cumulada  com  quaisquer  outros  encargos
remuneratórios  ou  moratórios  (enunciados  Súmulas
30, 294 e 472 do STJ).
(...)
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de  "realização de pesquisa em
serviços  de  proteção  ao  crédito,  base  de  dados  e
informações  cadastrais,  e  tratamento  de  dados  e
informações  necessários  ao  inicio  de  relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento  mercantil,  não  podendo  ser  cobrada
cumulativamente"  (Tabela  anexa  à  vigente  Resolução
CMN 3.919/2010,  com  a  redação  dada  pela  Resolução
4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento
do  Imposto  sobre  Operações  Financeiras  e  de  Crédito
(IOF)  por  meio  financiamento  acessório  ao  mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
(...)
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp  1255573/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013)

Desse modo, correta a Sentença que determinou a manutenção

apenas da Comissão de Permanência como encargo de inadimplência, ficando

afastada qualquer multa moratória existente no contrato. 

Tarifa de Emissão de Carnê
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A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, em 28

de  agosto  de  2013,  a  tese  de  que a  pactuação  dessa  tarifa  não  tem mais

respaldo legal;  porém, a  cobrança é  permitida se baseada em contratos

celebrados  até 30 de abril  de 2008. Na vigência da Resolução nº 2.303, a

cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços era lícita, desde que

efetivamente  contratados  e  prestados,  com  exceção  dos  serviços  definidos

como básicos.  A conclusão da Segunda Seção é que não havia,  até então,

obstáculo legal às Tarifas de Abertura de Crédito e Emissão de Carnê. Essas

deixaram de existir com a edição da Resolução nº 3.518, que permitiu apenas a

cobrança destas especificadas em ato normativo do Banco Central. 

Assim, a cobrança de TEC é permitida, portanto, se baseada em

contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado

caso a caso,  por  meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e

circunstâncias do caso concreto.

In  casu,  o  contrato  foi  firmado  em  2011  (fl.  19/21), após,

30/04/2008,  data  da  entrada  em vigor  da  Resolução  nº  3.518  do  Conselho

Monetário Nacional, portanto, nos termos da orientação do STJ é manifesta a

ilegalidade dessa tarifa administrativa, razão pela qual, declaro nula a cobrança

da TEC no caso concreto, devendo ser mantida a Sentença.

Repetição do Indébito 

Quanto  à  repetição  do  indébito  dos valores cobrados

indevidamente, tem-se que a matéria é bastante controvertida no âmbito dos

tribunais. No caso em apreço, não vislumbro má-fé do Promovido, razão pela

qual a repetição de indébito deve ser feita de forma simples, como constou na

Sentença.

Nesse sentido, jurisprudência:

NEGÓCIO  JURÍDICO  BANCÁRIO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATOS  BANCÁRIOS.
ARTIGO  359  DO  CPC.  Na  medida  em  que  o  banco-
demandado  não  juntou  aos  autos  os  documentos
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relacionados com o negócio jurídico sub judice, os fatos
que o  autor  pretendia  com eles  provar  devem ser  tidos
como  provados  (art.  359  do  CPC).  JUROS
COMPENSATÓRIOS. Os juros compensatórios devem ser
limitados  pela  taxa  média  de  mercado  divulgada  pelo
BACEN, vigente no mês da contratação. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. Em razão de não ter sido juntado pelo
réu o contrato objeto da demanda revisional, não há como
saber se a comissão de permanência foi contratada, o que
impede  a  cobrança  deste  encargo.
DESCARACTERIZAÇÃO  DA MORA.  Tendo  em  vista  a
limitação  dos  juros  compensatórios  pela  taxa  média  de
mercado divulgada pelo BACEN e, em consonância com a
decisão proferida no Recurso Especial  nº  1.061.530/RS,
afetado como representativo da controvérsia, pelo rito do
art.  543-C  do  CPC,  a  mora  fica  descaracterizada.
COMPENSAÇÃO  DE  VALORES  PAGOS  A  MAIOR.
ADMISSIBILIDADE.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  Após
feita  a  compensação  de  valores  cobrados
indevidamente, cabível a devolução do que foi pago a
mais,  a  ser  feita  de  forma  simples,  pois  não
demonstrada  má-fé  por  parte  do  credor  (art.  42,
parágrafo  único,  do  CDC e  Súmula  nº  286  do  STJ).
PROIBIÇÃO  DE  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  O  reconhecimento  da  cobrança
indevida de encargos contratuais descaracteriza a mora e
isso  implica,  como  consequência,  impedir  o  credor  de
inscrever  o  nome  da  parte-devedora  em  cadastros  de
inadimplentes.  Apelação  desprovida.  (Apelação  Cível  Nº
70068502947,  Décima  Nona  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado
em 07/07/2016)  grifei

Ante  o  exposto, DESPROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL,

mantendo integralmente a Sentença recorrida. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a
Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz
convocado para substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo
Porto).

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério
Público,  Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,  Procuradora de
Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível,
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator

12


	Apelação Cível nº 0079408-43.2012.815.2001
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA


