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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  PROCEDÊNCIA  DA
AÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO  INDEVIDA  DE  JUROS.
LIMITAÇÃO  DA  TAXA  APLICADA.  COBRANÇA  DA
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM
OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DOS INSTRUMENTOS
DA AVENÇA QUESTIONADA. DECISÃO DETERMINANDO
A  APRESENTAÇÃO  PELO  PROMOVIDO.  OMISSÃO.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  DAS  ALEGAÇÕES
AUTORAIS.  APLICAÇÃO DO ARTIGO 359  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA.  

- “É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de  que,  em  caso  de  recusa  à  exibição  do  documento
determinada  em  medida  incidental  de  exibição  de
documento,  é  cabível   a  admissão  de veracidade dos
fatos   alegados   (art. 359 do CPC). (...).”  (STJ - AgRg no Resp
1269486/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

-  “Nos  contratos  bancários,  na  impossibilidade  de
comprovar  a  taxa de juros  efetivamente  contratada -  por
ausência  de  pactuação  ou  pela  falta  de  juntada  do
instrumento  aos  autos  -,  aplica-se  a  taxa  média  de
mercado,  divulgada pelo Bacen,  praticada nas operações
da  mesma  espécie,  salvo  se  a  taxa  cobrada  for  mais
vantajosa  para  o  devedor.” (SÚMULA Nº  530  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
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- Demonstrando o promovente que paga por valores que não
poderiam  lhe  ser  cobrados,  deve  haver  repetição  de
indébito,  na  forma  simplificada,  do  que  lhe  foi  exigido
desmedidamente.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Revisional  proposta  por  Maria  de  Fátima  Nunes  em

desfavor do Banco Itaú S/A, onde o magistrado primevo julgou parcialmente procedentes

os pedidos aviados na exordial, afastando a incidência de juros remuneratórios superiores

à  taxa  de  29,86%,  do  anatocismo  e  da  comissão  de  permanência,  determinando  a

repetição do indébito na forma simples com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e

correção monetária pelo INPC.

Por conseguinte, repartiu as custas e honorários advocatícios, fixados em

10% (dez por cento) do valor da condenação, restando suspensa sua inexigibilidade por

parte da promovente ante a gratuidade judiciária deferida.

O  causídico  representante  da  autora  apresentou  petitório  às  fls.  101,

requerendo a sua exclusão de seu mandato, fazendo constar o nome da Bela. Narryma

Kezia da Silva nas publicações. No mesmo instrumento pugna pelo substabelecimento

sem reservas de poderes em favor da Bela. Zaylany de Lourdes Ferreira.

Irresignada,  a  instituição  financeira  apresentou  súplica  apelatória  às  fls.

111/121,  asseverando  a  legalidade  dos  juros  cobrados,  porquanto  foram  livremente

ajustados, bem como informar a inexistência de limitação à taxa mensal de 1% (um por

cento), haja vista que o art. 192, §3°, da Constituição Federal possui eficácia limitada.

Ademais, sustenta que os índices praticados estão em conformidade com o
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padrão  estabelecido  no  mercado,  aduzindo  a  expressa  pactuação  da  capitalização

mensal dos juros, tornando legal sua cobrança.

Em seguida, aduz a legalidade da incidência da comissão de permanência

simultaneamente com juros de mora e multa, haja vista ser um encargo devido apenas

sobre  o  débito  enquanto  perdurar  o  inadimplemento,  bem  como  destaca  não  estar

cumulada com correção monetária.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fls. 128.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando

pelo desprovimento do recurso (fls. 134/140).

É o breve relatório. 

VOTO

Ab initio, defiro o pedido de fls. 101, a fim de excluir o Bel. Giordano Bruno

Linhares de Melo, bem como o pleito de substabelecer sem reserva de poderes a Bela.

Zaylany de Lourdes Ferreira.

Por conseguinte, destaco que os requisitos de admissibilidade deste recurso

obedecerão às regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de

1973,  porquanto a irresignação foi  interposta em face de decisão publicada antes da

vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 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 do Superior Tribunal de Justiça.”
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Induvidosamente, a data de publicação da decisão recorrida estabelece

qual  normativo  processual  deverá  ser  aplicado  para  fins  de  admissibilidade

recursal,  de modo que,  a  toda evidência,  a mesma lógica deve ser utilizada em

relação às regras processuais atinentes aos seus efeitos.

Passo ao exame da súplica apelatória.

A questão devolvida a esta Corte pela súplica interposta se resume à

capitalização mensal dos juros, da limitação ao percentual de 29,86% ao ano (taxa

média do mercado na época), bem como a ilegalidade da cobrança de Comissão de

Permanência  e  sua  cumulação com outros  acréscimos decorrentes  da  eventual

impontualidade no pagamento das prestações.

O Juiz  a  quo, invertendo o  ônus  da  prova,  determinou que  a  instituição

financeira  apresentasse  cópia  da  avença  (vide  fls.  24  e  87).  No  entanto,  o  banco

permaneceu inerte, deixando de cumprir as ordens exaradas pelo magistrado de primeiro

grau, conforme certidão de fls 89.

Desse modo, o fato de o banco recorrente não ter fornecido as cópias do

contrato mencionado pelo autor, apesar de devidamente intimado, traz a incidência da

presunção constante no artigo 359 e incisos do Código de Processo Civil de 1973, que

afirma:

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.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  esta  Corte,  inclusive,  orientam  pela

observância  à  referida  norma,  em  caso  de  não  atendimento  à  obrigação  de  fazer

determinada pelo Magistrado, o que é o caso dos autos. Vejamos:
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“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
INCIDENTE  DE  EXIBIÇÃO  DE  CONTRATO.  RECUSA
INJUSTIFICADA.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.  ART.  359
DO CPC.
1.  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
contrato.  Embora não caiba a  multa  pelo descumprimento,
que na hipótese não foi cogitada, o efeito da não exibição do
do instrumento contratual revisando, ou da ilegitimidade da
recusa, é ter como verdadeiros os fatos que a parte adversa
quer provar, nos termos do art. 359 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”1

“EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  MEDIDA  INCIDENTAL  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTO.  ADMISSÃO  DA  VERACIDADE  DOS  FATOS
ALEGADOS. ART. 359 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1.  Não  se  admite  inovação  recursal  em  sede  de  agravo
regimental,  visto  que  vedada  pelo  instituto  da  preclusão
consumativa.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
de  que,  em  caso  de  recusa  à  exibição  do  documento
determinada em medida incidental de exibição de documento,
é cabível a admissão de veracidade dos fatos alegados (art.
359 do CPC).
3. Agravo regimental desprovido.”2 (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM
PEDIDO  LIMINAR.  LIMITAÇÃO  DA TAXA DE  JUROS  A 12%
(DOZE  POR  CENTO)  AO  ANO.  PROCEDÊNCIA.  ÉGIDE  DO
ART. 543-C, §7º,II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DA AVENÇA. INTIMAÇÃO DA
EMPRESA  PROMOVIDA  PARA  SUA  APRE-  SENTAÇÃO.
OMISSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES
AUTORAIS.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  359  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO QUE AFASTA
A ORIENTAÇÃO  EMANADA DO  PARADIGMA.  RATIFICAÇÃO
DO DECISUM DESTA CORTE.  Não cumprindo a  instituição
financeira ré a ordem judicial que determinou a juntada aos
autos  do  contrato  firmado  entre  as  partes,  aplica-se  o
disposto  no  art.  359  do  CPC,  devendo  ser  tidas  por
verdadeiras as excessividades suscitadas pelo autor. O norte
indicado pela corte cidadã em decisão paradigma se refere aos
casos  em que  inexiste  percentual  fixando  os  juros  praticados,
enquanto  que,  na  hipótese  em  disceptação,  ocorreu  a

1 STJ  -  AgRg  no  AREsp  434539/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
18/03/2014, DJe 25/03/2014.

2 STJ - AgRg no REsp 1269486/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/08/2013, DJe 23/08/2013.

                                                                 Desembargador José Ricardo Porto                                                 5



Apelação Cível nº 0080962-07.2012.815.2003

impossibilidade do exame da avença por desídia do promovido,
ora  recorrente,  de  maneira  que,  presumem-se  verdadeiros  os
fatos alegados, nos termos do art. 359 do cpc.”3 (Grifei).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR.
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONHECIMENTO
PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO.  IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO
DE  SENTENÇA  SOBRE  O  QUAL  A  RECORRENTE  SAIU
VENCEDORA.  AUSÊNCIA  DO  INSTRUMENTO  DA  AVENÇA.
INTIMAÇÃO  DA  EMPRESA  PROMOVIDA  PARA  SUA
APRESENTAÇÃO. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 359 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CUMULAÇÃO DE
COMISSÃO  DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS.
PROIBIÇÃO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.  Não cumprindo a
instituição financeira ré a ordem judicial  que determinou a
juntada aos autos do contrato firmado entre as partes, aplica-
se  o  disposto  no art.  359  do CPC,  devendo ser  tidas  por
indevidas as excessividades suscitadas pelo autor. - admite-
se  a  cobrança  da  comissão  de  permanência  no  período  da
inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária,
juros  moratórios,  multa  contratual  ou  juros  remuneratórios.”4

(Grifei)

Dessa forma, considerando as peculiaridades existentes no caso em

tela,  mostra-se  descabida a  capitalização sem previsão contratual,  bem como a

cobrança da comissão de permanência juntamente com outros encargos em razão

da  inadimplência,  com  a  consequente  restituição  simplificada  do  que  foi  pago

indevidamente, conforme determinado pelo decisum vergastado.

No tocante à limitação da taxa de juros, diante da impossibilidade de verificar

a abusividade em razão da não exibição da avença, resta devida a limitação à taxa média

aplicada pelo mercado,  ressalvando a hipótese do índice  disposto no pacto  ser  mais

benéfico para o autor.

É o que dispõe a Súmula 530 do STJ, a seguir transcrita:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa

3 TJPB; APL 0000189-49.2010.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB
25/07/2014; Pág. 17.

4 TJPB; AC 200.2009.027553-4/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos William de Oliveira;
DJPB 09/05/2013; Pág. 11.
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de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa
média  de  mercado,  divulgada  pelo  Bacen,  praticada  nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.”

Vejamos alguns julgados dos Tribunais Pátrios a esse respeito: 

“PELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
CONTA-CORRENTE  E  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. Revisão de cláusulas contratuais não
condicionada à existência de qualquer  dos defeitos do negócio
jurídico previstos no Código Civil. A possibilidade de revisão das
cláusulas de um contrato oriundo de relação de consumo assenta-
se não nos "defeitos do negócio jurídico" tratados do capítulo IV
do título  I  do  livro  III  da  parte  geral  do  Código Civil,  mas nas
normas  protetivas  do  consumidor  previstas  em  Lei  Especial.
Capitalização  de  juros.  Contrato  ausente.  Pactuação  não
demonstrada. Cobrança indevida. "[...] diante da falta da cópia do
contrato,  não  há  como  verificar  a  expressa  pactuação  da
capitalização de juros.  Por  conseguinte,  não pode ser  cobrada
pela instituição financeira (STJ, AGRG. No aresp. N. 406.540/RS,
quarta  turma,  Rel.  Min.  Luis  felipe  salomão,  j.  Em 15-5-2014).
Juros remuneratórios.  Contrato não apresentado. Limitação à
taxa média do mercado.  A ausência  do  contrato objeto da
demanda revisional não permite verificar a abusividade dos
juros remuneratórios pactuados e, consequentemente, impõe
a limitação desses juros à taxa média de mercado, salvo se o
índice  exigido  for  mais  benéfico  ao  consumidor  (CF.  STJ,
AGRG.  No  AG.  1.085.542/RS,  Rel.  Min.  Paulo  de  tarso
sanseverino,  dje  de  21-9-2011).  Correção  monetária.  Taxa
referencial.  Índice  inaplicável.  Contrato  ausente.  Pagamento
indevido. Compensação ou repetição. Forma simples. Consoante
a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça e neste
tribunal, é dever da instituição financeira repetir, na forma simples
e  com  compensação  se  for  o  caso,  o  pagamento  indevido,
independentemente de comprovação do erro.5 

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO  REVISIONAL.  AUSÊNCIA  DO  CONTRATO.  Tendo  a
instituição financeira sido devidamente intimada para juntar
aos autos o contrato revisando, a ausência de atendimento
integral  a  tal  determinação  gera  a  aplicação  da  sanção
contida  no  artigo  359  do  CPC.  Assim,  trazendo  apenas  as
cláusulas  gerais,  aplica-se  o  disposto  no  artigo  em  questão
relativamente  àqueles  encargos  que  não  estão  dispostos  nas
cláusulas  gerais.  Aplicação  do  CDC.  Segundo  inteligência  da
Súmula nº  297 do STJ,  o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável  às  instituições  financeiras.  Juros  remuneratórios.  A

5 TJSC; AC 2016.022270-8; Criciúma; Primeira Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Subst. Janice Goulart Garcia
Ubialli; Julg. 05/05/2016; DJSC 11/05/2016; Pág. 130.
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segunda seção do STJ, no julgamento do RESP nº 1.061.530/RS,
submetido  ao  regime  dos  recursos  repetitivos,  firmou
entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou
à taxa selic, sendo admitida a revisão deste encargo apenas em
situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da
taxa pactuada. No caso em exame, como só vieram aos autos
as cláusulas gerais, não há como saber qual a taxa de juros
pactuada, pelo que impositiva se mostra a limitação desse
encargo  à  taxa  média  de  juros  apurada  pelo  BACEN,
ressalvada a manutenção da taxa contratada, caso inferior ao
referido parâmetro de mercado. Aplicação da Súmula nº 530
do STJ. Juros moratórios. Os juros moratórios contratados estão
em consonância com o limite legal de 1% ao mês, conforme art.
406 do CC c/c art.  161,§1º do CTN e Súmula nº  379 do STJ.
Descaracterização  da  mora.  Nos  termos  do  RESP  nº
1.061.530/RS,  submetido ao regime dos recursos repetitivos,  a
mora só fica descaracterizada quando há cobrança de encargos
abusivos  durante  o  período  da  normalidade  contratual  (juros
remuneratórios e capitalização de juros). É o caso dos autos, pois
reconhecida a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios
e capitalização mensal. Compensação e/ou repetição do indébito.
Segundo  entendimento  pacífico  no colendo  STJ,  que  culminou
com a edição da Súmula n. 322, é cabível a compensação e/ou
repetição simples  do indébito,  independentemente  da prova do
erro.  Assim,  tendo  sido  reconhecida  a  abusividade  em  alguns
encargos contratados, é admitida a compensação e/ou repetição
simples dos valores pagos a maior. Compensação de honorários.
Os  honorários  advocatícios,  por  se  constituírem  em  direito  do
advogado  e  terem  natureza  alimentar,  não  podem  ser
compensados em caso de sucumbência parcial, ex vi legis do art.
85, §14, do novo CPC apelação parcialmente provida.6  (Grifei)

Por conseguinte,  cumpre salientar  que a apresentação tardia do contrato

sem qualquer justificativa, no momento da interposição desta súplica, impossibilita a sua

análise, porquanto não há qualquer indício de que o mesmo não foi exibido por razões de

força maior, como o requer a Lei Adjetiva Civil de 1973, senão vejamos:

“Art.  517.  As questões de fato,  não propostas no juízo inferior,
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou
de fazê-lo por motivo de força maior.” 

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

6 TJRS; AC 0089981-74.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Martin

Schulze; Julg. 26/04/2016; DJERS 05/05/2016. 
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“FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  REVISIONAL.  PARCIAL
PROCEDÊNCIA.  CONTRATO  NÃO  EXIBIDO  NA  ORIGEM.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  APLICADA  NA  SENTENÇA.
AJUSTE  APRESENTADO  POSTERIORMENTE.
EXTEMPORANEIDADE. PENALIDADE MANTIDA. RELAÇÃO DE
CONSUMO.  POSSIBILIDADE  DE  REVISÃO.  CAPITALIZAÇÃO.
TARIFAS  BANCÁRIAS.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
CONTRATAÇÃO  INDEMONSTRADA  A  TEMPO  E  MODO.
COBRANÇA INVIABILIZADA.  COMPENSAÇÃO  DE  VALORES.
FALTA  DE  INTERESSE  NESTE  TEMA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. Incidência a contar de cada desembolso indevido.
Sucumbência mantida. Apelo conhecido em parte e desprovido. O
banco, apesar de intimado para apresentar o pacto, permaneceu
inerte  durante  dois  anos,  vindo  a  acostá-lo  somente  após  a
sentença  e  o  apelo  deixou  de  questionar  a  presunção  de
veracidade  aplicada  na  origem,  razão  por  que  mantida  a
penalidade nesta instância.”7

Desse  modo,  não  havendo  no  recurso  sequer  uma  menção  quanto  à

apresentação  do  pacto,  bem  como  diante  da  extemporaneidade  de  sua  exibição,  a

penalidade aplicada deverá ser mantida.

Dado  o  exposto,  DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  com  a

manutenção, na íntegra, da sentença de primeiro grau. 

É como voto.

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto

7 TJSC; AC 2015.016407-0; Tubarão; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Inacio Schaefer;

Julg. 28/04/2015; DJSC 27/05/2015; Pág. 102.
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