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-  “A  decisão  judicial  que  considera
desnecessária a realização de determinada
diligência probatória, desde que apoiada em
outras provas e fundada em elementos de
convicção  resultantes  do  processo,  não
ofende  a  cláusula  constitucional  que
assegura  a  plenitude  de  defesa”.  (STF  –
AGRAG – 153467 – MG)
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-  É  admissível  a  cobrança  de  juros
capitalizados  quando  expressamente
pactuada  no  contrato,  portanto  mostra-se
legítima a sua aplicação na composição da
dívida cobrada.

V I  S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, conhecer do recurso apelatório
para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, em ação de revi-
são de contrato de empréstimo consignado, interposta por MARIA DE LOUR-
DES  SARMENTO em  face  do  BANCO  FIBRA  S/A, cuja  sentença (fls.
552/555) julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “determinar que
o Banco Fibra realize pagamento à requerente no valor de R$ 987,58 (nove-
centos e oitenta e sete reais e oito centavos” (fl. 555).

Irresignada, a autora moveu recurso de ape-
lação (fls. 559/575), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em ra-
zão do indeferimento de produção de prova e, no mérito, a existência de ilega-
lidade na pactuação da capitalização de juros.

Devidamente  intimado,  o  banco  apelado
não apresentou contrarrazões (fl. 578-v)

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fls. 590/594).

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.
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PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Não  obstante  os  argumentos  expendidos
pela  apelante,  suas razões não têm o condão de infirmar  os  fundamentos
insertos na decisão hostilizada, não ensejando, assim, a reforma pretendida.

Como cediço,  o  julgamento  antecipado  da
lide (art. 355 do CPC/20151) não viola os princípios do contraditório e da ampla
defesa,  ante  o  princípio  do  livre  convencimento  motivado  do  magistrado.
Assim, não havendo necessidade de dilação probatória,  pode o Juiz  julgar
antecipadamente a lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. Nesse
sentido, conferir REsp 760.998/GO, cuja relatoria coube ao preclaro Min. LUIZ
FUX:

“(...)  1.  O  julgamento  antecipado  da  lide  não  implica
cerceamento  de  defesa,  se  desnecessária  a  instrução
probatória, máxime se a matéria for exclusivamente de
direito.
2.  O  artigo  131,  do  CPC,  consagra  o  princípio  da
persuasão racional, habilitando-se o magistrado a valer-
se  do  seu  convencimento,  à  luz  dos  fatos,  provas,
jurisprudência,  aspectos  pertinentes  ao  tema  e  da
legislação  que  entender  aplicável  ao  caso  concreto
constantes  dos  autos,  rejeitando  diligências  que
delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em
consonância  com o  princípio  da  celeridade  processual
(...)”2.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE
DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO
ENVOLVE  A  VALORAÇÃO  JURÍDICA  DA  PROVA,
MAS  EVIDENTE  PRETENSÃO  AO  REEXAME  E  À
INTERPRETAÇÃO  DO  ACERVO  PROBATÓRIO  –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AUSÊNCIA
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – RECURSO
DE  AGRAVO  IMPROVIDO  –  A  decisão  judicial  que
considera  desnecessária  a  realização  de  determinada
diligência  probatória,  desde  que  apoiada  em  outras

1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito quando:

  I – não houver necessidade de produção de provas;
 II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de

prova, na forma do art. 349.
2 STJ - REsp 760.998/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06.03.2007, DJ 29.03.2007 p. 220.
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provas e fundada em elementos de convicção resultantes
do processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura  a  plenitude  de  defesa. Precedentes.  –  A  via
excepcional  do recurso extraordinário não permite que
nela  se  proceda  ao  reexame  do  acervo  probatório
produzido perante as instâncias ordinárias. Precedentes.
(grifei) 3

De outro norte, o magistrado tem o poder-
dever  de  julgar  antecipadamente  a  lide,  desprezando  a  realização  de
audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo
documental acostado aos autos, possui suficiente força probante para nortear
e instruir seu entendimento, não estando, assim, obrigado a julgar de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas com o seu livre convencimento, utilizando-
se  dos  fatos,  provas,  jurisprudência,  aspectos  pertinentes  ao  tema  e  da
legislação que entender aplicável ao caso concreto.

Na  espécie,  em  que  pese  afirmar  a
insurgente que não foi produzida prova que alega ser imprescindível à correta
solução do litígio, o fato é que a matéria tratada é eminentemente de direito e,
eventual  revisão das cláusulas contratuais  somente exigiria a realização de
prova em fase posterior, a fim de que fosse calculado o “quantum” devido após
a revisão das cláusulas e suposta exclusão da aplicação de alguma delas.

No  mesmo  sentido,  jurisprudência  desta
Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  PROVAS
DESNECESSÁRIAS  AO  DESLINDE  DA  DEMANDA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  JULGAMENTO  ULTRA
PETITA.  VÍCIO.  INEXISTÊNCIA.  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O
MÉRITO.  MÉRITO.  DEMANDA  SATISFATIVA  E
AUTÔNOMA.  DOCUMENTO  COMUM  ÀS  PARTES.
DEVER  DE  EXIBIÇÃO.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE.  ART.  359  CPC.  INAPLICABILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Não há que
se falar em cerceamento de defesa quando o julgamento
antecipado da lide se deu com amparo no art. 330 do
CPC, havendo elementos suficientes para formação do
convencimento  do  julgador. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00660102920128152001, 2ª Câmara cível, Relator Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle  Filho ,  j.  em 03-06-2014)
(destaquei).

3 (STF – AGRAG – 153467 – MG – 1ª T. – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 01.05.2001 – p.
00066)
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Outra: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  REALIZAÇÃO  DE  CIRURGIA.  TUTELA
ANTECIPADA  DEFERIDA.  SUBLEVAÇÃO.
PRELIMINARES.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
ANÁLISE  DO  QUADRO  CLÍNICO  DO  PACIENTE.
DESNECESSIDADE.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  NÃO
ACOLHIMENTO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  MANUTENÇÃO  DA  SAÚDE  PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  DA
FEDERAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE
CIRÚRGICA.  SEQUESTRO  DE  VERBAS  PÚBLICAS
PARA _FINS DE EFETIVAÇÃO DA DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.  POSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.  DIREITO
FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. INTELIGÊNCIA
DO  ART.  196,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
COOPERAÇÃO  E  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO.  -  No  ordenamento
jurídico  pátrio,  remanesce  o  princípio  do  livre
convencimento  motivado,  o  qual  faculta  ao  julgador
indeferir  provas  que  considere  inúteis  ou
desnecessárias, desde que entenda suficientes para seu
conhecimento as já produzidas ou deferidas, ou seja, é
possibilitado  ao  Magistrado  formar  sua  convicção
livremente,  desde  que  o  faça  com  base  nos  !atos  e
provas  carreados  aos  autos,  sem  que  tal  proceder
implique em cerceamento do direito de defesa. - Diante
da  solidariedade  estampada  na  Constituição  da
República Federativa do Brasil, incumbe aos Municípios,
aos  Estados  e  à  União  a  obrigação  de  zelar  pelas
condições  de  saúde  da  população  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20042125120148150000, 4ª Câmara cível,  Relator Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho , j. em 27-05-
2014). (grifei).

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No mérito, alega a recorrente inadmissível a
cobrança  de  juros  capitalizados  no  instrumento  firmado  com  a  instituição
financeira, todavia, razão não lhe assiste.
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É que a jurisprudência pacífica do Colendo
Superior  Tribunal  de  Justiça  orientou-se  no  sentido  de  considerar  legal  a
capitalização,  desde que para contratos firmados após 31.03.2000, data da
entrada  em  vigor  da  Medida  Provisória  1.963-17/2000  –  que  depois  foi
convertida na Medida Provisória 2.170-36/2001 - e desde que haja expressa
previsão contratual.

No  caso  vertente  vê-se  no  contrato  em
debate  que  houve  clara  e  expressa  pactuação  da  capitalização  de  juros,
sendo,  portanto,  legal  e  permitida  a  sua  cobrança,  inserida  nos  quadros
descritos  do  aludido  instrumento  constante  às  fls.  32/34,  não  subsistindo
qualquer razão para questionar referidos valores.

 
Neste  contexto,  corroborando  os

fundamentos já expostos, importante a transcrição do Resp nº 973.827/RS do
Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  submetido  ao  Rito  dos  Recursos
Repetitivos (art. 543-C, do CPC):

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 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
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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. (STJ  Resp 973.827 -
RS (2007/0179072-3), Relator: Ministro MARIA ISABEL
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  08/08/2012,  S2  -
SEGUNDA SEÇÃO)(Destaquei)

Nos  termos  do  recurso  especial  acima
transcrito,  sendo a taxa anual  superior  a  doze vezes a taxa mensal,  resta
demonstrada a legalidade do custo efetivo anual  cobrado.  Aplicando-se ao
caso  em  apreço,  veja-se:  a  taxa  efetiva  mensal  é  de  1,61%  (um  vírgula
sessenta  e  um por  cento),  o  duodécuplo  dessa taxa equivaleria  a  19,32%
(dezenove  vírgula  trinta  e  dois  por  cento),  todavia,  a  taxa  efetiva  anual
contratada corresponde a 21,16.% (vinte e um vírgula dezessei  por cento),
sendo superior a doze vezes a taxa mensal.

Com  efeito,  estando  pactuada
expressamente no contrato, conforme se vê claramente à fl. 33, a cobrança de
juros  capitalizados  mensais  caracteriza-se  como  devida,  não  subsistindo
argumentos para o pleito de devolução de valores, seja na forma simples ou
em dobro.

Diante do exposto,  conheço do apelo para
rejeitar  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa  e,  no  mérito,  lhe  NEGAR
PROVIMENTO,  mantendo a decisão fustigada em todos os seus termos e
fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
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Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

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, 21 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator


