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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  TAXA  DE
JUROS  ABUSIVA.  EXCLUSÃO  DA
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TAC  E  TEC
ABUSIVAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE DE
ANALISAR A ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.  AUSENTE  MANIFESTAÇÃO  DO
MAGISTRADO QUANTO AO PEDIDO INCIDENTAL
DE  EXIBIÇÃO  DO  CONTRATO.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO.
APELO PREJUDICADO.

–  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,  é impossível a  aplicação  da
presunção júris tantum de veracidade, nos termos do
artigo 359 do CPC, pois não há determinação judicial
para que a instituição financeira junte o instrumento
contratual aos autos.

– Desconstituída, de ofício, a sentença, a fim de
que o Juiz de primeiro grau determine à parte
promovida a apresentação da avença, para a devida
instrução do feito, sob pena de aplicação do art.359
do CPC.
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Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Aymoré  Crédito,

Financiamento e Investimento S/A, irresignado com a Sentença proferida pelo

Juízo  da  5ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande que julgou

parcialmente  procedente  a  Ação Revisional de Contrato proposta por  José

Laércio Mendonça.

Nas razões da Apelação, o Apelante reiterou a impossibilidade

de revisão do contrato, alegando a legalidade da cobrança da capitalização de

juros,  da taxa de juros remuneratórios,  comissão de permanência conforme

pactuados e legalidade da TEC e Tarifa de Cadastro inseridas na avença.

Contrarrazões apresentadas às fls.146/152.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela desconstituição,

de ofício, da sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau determinando

a juntada do contrato e análise da questão (fls.158/161).

É o relatório.

DECIDO

Analisando 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,

requerendo  a  exibição  incidental  deste,  conforme  se  depreende  do  pedido

constante na inicial e na petição de fl.11.

Em  primeiro  plano,  tenho  que,  apesar  da  alteração  de

posicionamento acerca da necessidade de acolhimento do pedido incidental de

exibição de contrato em Ação Revisional de Contrato, com aplicação do art.

359 do CPC, e consequente análise das cláusulas contratuais, em hipótese de

desatenção à determinação,  tem-se que o  caso dos autos  diverge do feito

análogo julgado por esta Câmara, que cito:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  PEDIDO  DE
EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  DE  DOCUMENTOS.  NÃO
JUNTADA  DO  INSTRUMENTO  CONTRATUAL  PELA
AUTORA.  SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA TAXA
DE JUROS A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE DA TAC
E TEC. REPETIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL
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. Não  juntado  o
contrato  revisando,  aplicável  a  taxa  média  de  juros
relativa à época em que se operou a pactuação apurada
pelo Banco Central do Brasil (BACEN). O instrumento de
pactuação não foi exibido e por ausência do contrato não
se  autoriza  a  incidência  de  capitalização  de  juros.  A
cobrança da TAC e TEC é lícita quando pactuada antes
da vigência da Resolução nº.  3.518/2007 do BACEN e
ausente  demonstração  de  que  a  taxa  aplicada  seja
abusiva,  como  ditou  o  STJ  no  REsp  n.  1.255.573-RS
representativo de controvérsia. - Circunstância dos autos
em que a contratação é ilícita e se impõe manutenção da
sentença.  Por  Inexistir  prova da má-fé do promovido é
devida  a  devolução  dos  valores  (...)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015846820128150041,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS, j. em 06-10-2014) 

Com  efeito,  compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o

magistrado  a quo não apreciou o pedido inicial  de apresentação do referido

contrato  pela  Instituição  Financeira,  julgando  parcialmente  procedente  a

demanda sem analisar a referida avença.

Deste modo,  não resta alternativa  senão cassar  a Sentença

Recorrida, para que seja determinado pelo juízo a quo a inversão do ônus da

prova com a juntada aos autos da cópia integral  do instrumento,  eis que é

documento indispensável para definir a pretensão de direito material subjetivo,

e não poderia ter sido proferida a Sentença sem esta determinação.

No  mais,  deve  ressaltar  que,  caso  não  seja  atendida  pelo

Promovido  a  determinação  judicial  para  apresentação da  cópia  do contrato

revisado, restará aplicada a sanção prevista no artigo 400, I, do CPC1.
1Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou
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Com essas considerações, com fundamento no art. 932, III

do NCPC,  desconstituo, de ofício, a Sentença, a fim de que o Juiz de

primeiro grau inverta o ônus da prova, intimando a Instituição Financeira

para que junte o contrato entabulado com o autor, sob pena de aplicação

do art. 400 do NCPC, prejudicada a análise do apelo.

Publique-se. Intimações necessárias. 

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Juiz Convocado ALÇUÍZIO BEZERRA FILHO
Relator

da coisa, a parte pretendia provar se:
I -e o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do art. 357;
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