
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0062634-35.2012.815.2001.
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado. 
Apelante : Banco Santander S/A.
Advogada : Elísia Helena de Melo Martini e outros. 
Apelada : José Valmir Andreza.
Advogada : Thaisa Cristina Cantoni.    

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE QUE DEVEM OBSERVAR
AS NORMAS PROCESSUAIS ANTIGAS.

-  “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
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”  (Enunciado
Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

MÉRITO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  CLÁUSULA  EXPRESSA
C/C  NULIDADE  E  REVISÃO.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  DETERMINAÇÃO  JUDICIAL  DE
EXIBIÇÃO  DO  CONTRATO.  NÃO
APRESENTAÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREVISÃO  EXPRESSA.  ABUSIVIDADE
RECONHECIDA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.
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-  Convém anotar, ante a importância para o deslinde
da celeuma, que  o Banco, mesmo dotado de ciência
inequívoca  para  instruir  os  autos  com  cópia  do
contrato  firmado,  diante  da  inversão  do  ônus
probatório, quedou-se inerte, sendo, portanto, inviável
a presunção de pactuação do encargo questionado. 

-  A Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente
reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a admitir a
incidência  da  capitalização  de  juros  nos  contratos
firmados  posteriormente  à  sua  vigência,  desde  que
haja previsão contratual. 

- Inexistindo comprovação de pactuação expressa da
capitalização, tendo em vista a ausência do contrato
firmado  entre  as  partes,  mesmo  intimado  para  a
juntada, correta a sentença que afastou tal encargo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta pelo  Banco Santander
S/A desafiando a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da
Comarca da  Capital nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de
Cláusula  Expressa  c/c  Nulidade  e  Revisão ajuizada  por  José  Valmir
Andreza. 

Na exordial, o promovente requereu a revisão do contrato de
empréstimo  consignado,  alegando  a  irregularidade  da  cobrança  de  juros
capitalizados, por ausência de cláusula expressa. Ainda destacou a abusividade
na aplicação da Tabela Price, a aplicação da inversão do ônus probatório e a
necessidade de apresentação do contrato entabulado entre as partes. 

Ao final, pugnou pela revisão da avença, com a declaração de
nulidade das cláusulas questionadas e restituição em dobro do valores pagos a
maior.

Tutela antecipada indeferida (fls. 32/35).

Devidamente  citada,  a  instituição  financeira  apresentou
contestação  (fls.  37/73),  aduzindo,  em  sede  de  preliminar,  a  indicação
incorreta do valor da causa. Meritoriamente, destacou a total ciência do autor
acerca das cláusulas contratuais,  não havendo que se falar em revisão,  por
ausência de vantagem exagerada ou obrigações iníquas.

Em seguida, alegou a ausência de juros abusivos e ilegais, por
inexistência de limitação da taxa. Defendeu a legalidade de capitalização de
juros,  desde  que  pactuada.  Asseverou  a  inexistência  de  óbice  legal  na
utilização do sistema de amortização chamado Tabela Price.
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Finalmente,  discorreu  sobre  a  possibilidade  de  cobranças  de
todos os encargos moratórios previstos no contrato e ressaltou a inocorrência
de pagamento em duplicidade para fins de repetição de indébito.

Réplica impugnatória (fls. 88/99).

A parte promovida foi intimada para especificar as provas (fls.
101), oportunidade na qual requereu a improcedência do pedido (fls. 103).

Despacho da Magistrada de primeiro grau, invertendo o ônus
probatório e  determinando a intimação do demandado para  requerer o  que
entender de direito e juntar o contrato firmado entre as partes (fls. 105).

Novo despacho, concedendo o prazo improrrogável de 10 (dez)
dias para apresentação da avença (fls. 113).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional  pleiteada  pelos
litigantes,  a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido  inicial  (fls. 117/127),  consignando  os  seguintes  termos  na  parte
dispositiva:

“ISTO POSTO e mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  os  pedidos
formulados na inicial para:

Reconhecer  a  legalidade da  aplicação  da  Tabela
Price, como forma de amortização de juros;

Declarar a ilegalidade na aplicação de capitalização
dos  juros  remuneratórios,  devendo  os  valores
cobrados e efetivamente pagos sob tal título, serem
devolvidos de forma simples, acrescidas de correção
monetária a partir da data da assinatura do contrato
e  juros  de  mora  à  base  de  1%  a.m.  a  partir  da
citação.

A estipulação  do  montante  cobrado  indevidamente
será objeto de liquidação de sentença.

Extingo, pois, o feito com resolução do mérito, a teor
do art. 269, I, CPC.

Ante  a  sucumbência  recíproca,  condeno  ambas  as
partes ao pagamento pro rata das custas processuais
e  honorários  advocatícios,  os  quais  fixo  em  R$
800,00  (oitocentos  reais),  a  teor  do  art.  20,  §  4º,
CPC, observada,  contudo,  a  gratuidade deferida a
parte promovente à fls. 35”.

Inconformado, o Banco promovido interpôs Recurso Apelatório
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(fls.  129/147),  sustentando  a inexistência de aplicação de juros capitalizados
no contrato, bem como a sua legalidade. Também defende o direito do credor
de receber o que foi contratado, bem como a aplicação de juros dentro da
média  praticada  pelo  mercado,  sendo  incabível,  portanto,  a  revisão  do
contrato.

Contrarrazões apresentadas (fls. 172/181).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  186/188),  opinando pelo  prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória.

 
É o relatório. 

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  Entretanto,  tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.
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Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. 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  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem,  preenchidos os pressupostos de admissibilidade de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço da apelação, passando à análise dos argumentos recursais. 

- Do Juízo de Mérito

Consoante relatado, insurge-se o apelante contra o édito judicial
que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, afastando a incidência
da capitalização mensal dos juros. 

Ab initio,  cumpre ressaltar,  consoante preconiza o enunciado
sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do
Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por  conseguinte,  a
relação contratual estabelecida entre as partes se configura típica relação de
consumo. 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

Ademais, convém anotar, ante a importância para o deslinde da
celeuma,  que  a  casa  bancária,  mesmo  dotada  de  ciência  inequívoca  para
instruir  os autos com cópia do contrato firmado (fls.  105 e 113),  por duas
vezes, em virtude da aplicação da inversão do ônus probatório, não atendeu à
determinação, deixando transcorrer o prazo in albis. 
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É  de  se  consignar  que  o  banco  credor  é  quem  dispõe  dos
elementos  necessários  à  comprovação  do  encargo  contratual  questionado,
possuindo melhores condições de produzir a prova, de modo a desmentir as
alegações de abuso feitas pelo consumidor.

Destaque-se, entretanto, ser relativa a presunção da veracidade,
aplicando-se o livre convencimento do juiz a respeito. 

Sobre o tema, vejamos o julgado do STJ:

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.
AUSÊNCIA  DE  JUNTADA  DO  INSTRUMENTO
CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO
MERCADO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE
JUROS.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.
1.  Tendo  em  vista  a  não  juntada  do  contrato,  é
inviável  presumir-se  pactuados  os  encargos  de
capitalização  mensal  de  juros  e  comissão  de
permanência.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, não sendo
demonstrada  qual  a  taxa  de  juros  remuneratórios
ante a falta de juntada do contrato, esta incidirá com
base na taxa média do mercado.

3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(STJ/AgRg no AREsp 326240 RS 2013/0105605-6, 4ª
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 17/10/2013).

Os Tribunais Pátrios também seguem o mesmo entendimento:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATOS
BANCÁRIOS.  INVERSÃO DO  ÔNUS  DA PROVA.
APLICAÇÃO DO ART. 359 DO CPC. Na revisão de
contratos submetidos à disciplina jurídica do  CDC,
admite-se a inversão do ônus da prova, em favor do
tomador  do  crédito,  quando  constatada  a
hipossuficiência deste ou a verossimilhança das suas
alegações.  Outrossim,  a  ausência  dos  contratos
possibilita ao magistrado a aplicação da presunção
juris tantum de veracidade, nos termos do art.  359
do  CPC.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
Possibilidade  da  limitação  da  cobrança  de  juros
remuneratórios, quando comprovada a abusividade,
como na hipótese dos autos. Contrato de Abertura de
Conta Corrente e Contrato de Empréstimo Pessoal.
Ausência  de  comprovação  da  taxa  pactuada.
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Limitação à taxa média do mercado prevista para as
operações  da  espécie.  Contrato  de  Cartão  de
Crédito.  Comprovada  a  abusividade.  Limitação  à
taxa  média  do  mercado,  adotando-se  como
paradigma a  do  cheque  especial,  já  que  o  Banco
Central não disponibiliza tabela com a taxa média de
mercado  dos  juros  dos  contratos  de  cartão  de
crédito,  conforme  determinado  na  sentença.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  A
capitalização de  juros,  em qualquer  periodicidade,
nas  operações  realizadas  por  instituições
financeiras,  somente  é  admissível  com  cláusula
contratual  expressa.  Ausência  de  comprovação  da
contratação expressa. Impossibilidade de incidência
da capitalização mensal dos juros. (...) APELAÇÕES
CONHECIDAS  EM  PARTE  E,  NA  PARTE
CONHECIDA,  DESPROVIDA  A  DO  RÉU  E
PARCIALMENTE PROVIDA A DA AUTORA. (TJ/PI,
Apelação  Cível  Nº  70057386922,  Vigésima  Quarta
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Altair de Lemos Junior, Julgado em 28/05/2014).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL  ANTE  A  NÃO
JUNTADA  DO  CONTRATO  REVISANDO  PELO
AUTOR.  IMPOSSIBILIDADE.  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA  NAS
RELAÇÕES  ENVOLVENDO  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. SÚMULA 297 DO STJ. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA
APELANTE FRENTE AO  BANCO.  DEVER  DO
APELADO  DE  APRESENTAR  O  CONTRATO
NECESSÁRIO  AO  DESLINDE  DA  AÇÃO.
SENTENÇA CASSADA.  RECURSO  PROVIDO.  "A
hipossuficiência  que  gera  a  inversão  do  ônus
probatório  nas  relações  de  consumo  não  é  a
meramente  econômica,  mas  sim  a  de  acesso  às
informações e à técnica necessária para produção da
prova" (Apelação Cível. n. 2001.025363-1, de Itajaí,
Rel. Des. Torres Marques). (TJ/SC, AC 20120242911
SC 2012.024291-1, 3ª Câmara de Direito Comercial,
Rel.  Des.  Paulo  Roberto  Camargo  Costa,  j.  em
23/07/2014). (grifo nosso).

Pois  bem.  Acerca  da  capitalização  de  juros,  filio-me  ao
entendimento de que esta é permitida com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos firmados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro  Nacional,  após  o  advento  da  Medida  Provisória  nº  1.963-17/00
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(reeditada sob o nº 2.170-36/01), a qual em seu art. 5º dispõe:  

“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade inferior a um ano. 

Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato
da  obrigação,  ou  de  seu  saldo  devedor,  será  feita
pelo  credor  por  meio  de  planilha  de  cálculo  que
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil
entendimento  e  compreensão,  o  valor  principal  da
dívida,  seus  encargos  e  despesas  contratuais,  a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela  correspondente  a  multas  e  demais
penalidades contratuais.” (grifo nosso)

É  de  se  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória, ao menos até que haja o
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.316-1. 

Nesse  cenário,  é  aplicável  a  supramencionada norma,  a  qual
autoriza  a  capitalização  de  juros,  aos  contratos  posteriores  à  sua  vigência
firmados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional,  desde
que haja, entretanto, pactuação expressa. 

Importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
quando  do  julgamento  do  REsp.  nº  973827/RS,  realizado  sob  a  ótica  dos
recursos repetitivos, firmou orientação jurisprudencial no sentido de que  "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". O acórdão restou assim ementado:

"CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA
E  APREENSÃO  CONVERTIDA  EM  DEPÓSITO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM
GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS
COMPOSTOS.  DECRETO  22.626/1933  MEDIDA
PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização  de  juros  vedada  pelo  Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-
36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos  serem,  periodicamente,  incorporados  ao
valor  principal.  Os  juros  não  pagos  são
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incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos  juros.  2.  Por  outro  lado,  há  os  conceitos
abstratos,  de  matemática  financeira,  de  "taxa  de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados  na  formação  da  taxa  de  juros  contratada,
prévios  ao  início  do  cumprimento  do  contrato.  A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido
pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de  juros  com periodicidade  inferior  a  um ano em
contratos  celebrados  após  31.3.2000,  data  da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em  vigor  como  MP  2.170-36/2001),  desde  que
expressamente  pactuada."  -  "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".  4.
Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção,  a
comissão  de  permanência  não  pode  ser  cumulada
com quaisquer  outros  encargos  remuneratórios  ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora  quando  caracterizado  o  estado  de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da  abusividade  das  cláusulas  contratuais
questionadas.  6.  Recurso  especial  conhecido  em
parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Rel.  p/
Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/08/2012,  DJe
24/09/2012). (grifo nosso).

Nessa  mesma  esteira,  trago  à  baila  julgado  deste  Egrégio
Tribunal: 

“PROCESSO  CIVIL.  REVISÃO  DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. 

Não é juridicamente impossível pedido de revisão ou
anulação  de  contrato  de  financiamento  se  o  seu
conteúdo  não observa  os  princípios  do  Código  de
Defesa do Consumidor. Não é inepta a inicial que,
instruída com o documento indispensável à análise
da  causa,  descreve  suficientemente  o  fato  a  ser
discutido no processo e apresenta pedido coerente.
Mérito: ação revisional de contrato de arrendamento
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mercantil. Anatocismo procedência parcial. Recurso.
Capitalização mensal de juros. Previsão contratual.
Autorização da Medida Provisória nº 1963-17/2000.
Provimento  do  apelo.  A  jurisprudência  do  STJ  é
pacífica  quanto  à  possibilidade  de  capitalização
mensal de juros na hipótese do contrato bancário ter
sido  celebrado  após  o  dia  31.03.2000,  data  da
entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e desde que
haja  expressa  previsão  contratual.”  (TJPB;  AC
200.2011.024090-6/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho; DJPB 15/07/2013; Pág. 9). (grifo nosso)

Nesse contexto,  existindo  previsão no instrumento contratual,
livremente assinado pelas partes,  de taxa de juros anual que exceda a doze
vezes  o  valor  da  taxa  mensal,  faz-se  suficiente  para  compreensão  do
consumidor quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente, levando à
conclusão que, dessa forma, encontram-se pactuados. 

Na  hipótese  vertente,  como  bem  consignado  acima,  mesmo
intimado para apresentar a avença, o banco promovido quedou-se inerte, sendo
inviável o reconhecimento da pactuação expressa do encargo questionado.

Consequentemente, correta a sentença objurgada ao considerar
como  abusiva  a  cobrança  de  capitalização  mensal  de  juros,  diante  da
inexistência nos autos das cláusulas contratuais relativas ao pacto entabulado
entre  as partes. Isso porque cabia ao promovido desconstituir  as  alegações
autorais, posto que está em poder da avença entabulada entre as partes.

Portanto,  inexistindo  comprovação  de  pactuação  expressa  da
capitalização, tendo em vista a ausência do contrato firmado entre as partes,
mesmo intimado para a juntada, correta a sentença que afastou tal encargo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso  de
apelação, mantendo íntegra a sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida 
Juiz de Direito Convocado - Relator
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