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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018996-10.2009.815.0011
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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
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Apelado : Francisco Francelino da Silva
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. 
PEDIDO DE EXIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO 
DO  JUÍZO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA 
DETERMINADO  EM  SENTENÇA.  MOMENTO 
INOPORTUNO.  SURPRESA  PARA  O  RÉU. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE  DA  SENTENÇA  SUSCITADA  DE  OFÍCIO. 
RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

- A inversão do ônus da prova, quando feita exclusivamente 
na  sentença,  não  concede  ao  réu  outra  oportunidade 
processual para a produção de provas, vez que já encerrada a 
fase instrutória, devendo a sentença ser cassada, evitando-se 
o cerceamento de defesa. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em, de ofício, anular a sentença. 
Prejudicado o recurso apelatório.

R e l a t ó r i o

Trata-se de  Apelação Cível  interposta pela Aymoré Crédito, 
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Financiamento e Investimento S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara 
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande que,  nos  autos  da  Ação  Revisional  de 
Contrato  de  Financiamento  c/c  Repetição  de  Indébito  c/  Pedido  de  Liminar  e 
Consignação  em  Pagamento,  julgou  procedente  os  pedidos  da  exordial  nos 
seguintes termos:

“Ex-positis e o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, a 
ação  de  fls.  02/65,  declarando  inválidas  as  cláusulas  que  estabeleçam 
anatocismo, correção pela TR e juros superiores a taxa legal prevista no 
Código  Civil  brasileiro,  bem  como os  valores  pagos  a  título  de  TAC, 
determinando a repetição do indébito do valor indevidamente pago pelo 
cliente nos termos do parágrafo único do art. 42 /CDC, com correção e 
jutos moratórios de 1% ao mês desde cada pagamento indevido, além de 
condenar em custas judiciais e em honorários advocatícios, que fixo em 
R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 20, §4º, do CPC.”

A instituição  financeira  em  suas  razões  recursais,  às  fls. 
105/117, suscita, em sede de preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido. No 
mérito, sustenta a inexistência de vício de consentimento do contrato, afirmando 
que  o  mero  arrependimento  posterior  não  dá  ensejo  à  aplicação  da  teoria  da 
imprevisão, inexistindo, portanto, motivos para sua revisão, de forma que  deve 
prevalecer o princípio do pacta sunt servanda. 

Assevera que “não há qualquer fundamento plausível para 
admitir-se a limitação ou a necessidade de autorização pelo Conselho Monetário 
Nacional no que concerne a taxa de juros”. Pontifica ainda, a não incidência e a 
legalidade  da  capitalização  de  juros,  bem como a  inexistência  de  onerosidade 
excessiva.

Alega que “não tendo havido a cobrança e nem tampouco o 
pagamento de valor indevido ou ilegal  ao Recorrente,  descabe a devolução de 
qualquer valor pago pelo Recorrido”.

Discorre  sobre  a  não  limitação  da  taxa  de  juros 
remuneratórios e moratórios, insurgindo-se ainda contra o valor arbitrado a título 
de honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso para “reformar o decisum 
vergastado, no sentido de declarar como válidas todas as cláusulas do contrato 
firmado com a Parte Apelada, especificamente as cobranças de juros, visto que 
inexistiu anatocismo e Serviços de Terceiros (Taxa de Retorno)”.

Contrarrazões apresentadas pelo promovente, às fls.123/130, 
rebatendo os argumentos do autor.
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Parecer Ministerial às fls. 138/146, opinando pelo provimento 
parcial do recurso,  para que seja declarada a legalidade da cobrança dos juros 
remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, bem como para que os 
valores indevidamente cobrados sejam restituídos apenas de forma simples.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Da análise da inicial da ação, tem-se que, além do pedido de 
revisão  contratual,  de  declaração  de  ilegalidade  de  encargos  supostamente 
abusivos, requereu o autor o reconhecimento da hipossuficiência, nos termos do 
CDC, e a exibição, pelo requerido, do contrato firmado.

O  juízo  singular  julgou  procedente  o  pedido,  consoante 
sentença de fls. 98/103.

Verifico, contudo, que a decisão acerca da inversão do ônus 
da  prova foi  proferida  apenas  quando da  prolação  da sentença,  nos  seguintes 
termos:

“Esclareço que, em operações bancárias, aplicam-se plenamente o Código 
de Defesa do Consumidor, sendo o ônus da prova invertido em prol da 
parte mais fraca na relação consumista.

(…)

Assim, caberia ao Banco comprovar que não praticou as irregularidades 
denunciadas na inicial, não tendo se desincumbido de tal ônus.”

Ora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
a decisão acerca da inversão do ônus da prova deve ser proferida em momento 
anterior ao julgamento, ou seja quando da dilação probatória.

Isso  porque,  caso  seja  invertido  o  ônus  da  prova,  o 
magistrado deve oportunizar a parte prejudicada a produção de provas que não 
foram realizadas por entender que seria ônus da parte adversa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
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CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. 
VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO.
DIVERGÊNCIA CONFIGURADA.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 
divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 
questão  de  direito  federal.  Tratando-se  de  divergência  a  propósito  de 
regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 
os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 
mas  apenas  que  divirjam  as  Turmas  a  propósito  da  interpretação  do 
dispositivo de lei federal controvertido no recurso.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da 
prova prevista no art. 6º,  inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o 
acórdão  paradigma  trata  o  mesmo  dispositivo  legal  como  regra  de 
instrução. Divergência configurada.
3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 
tem  por  pressuposto  a  identificação  do  responsável  pelo  produto 
defeituoso  (fabricante,  produtor,  construtor  e  importador),  encargo  do 
autor da ação, o que não se verificou no caso em exame.
4.  Não  podendo  ser  identificado  o  fabricante,  estende-se  a 
responsabilidade  objetiva  ao  comerciante  (CDC,  art.  13).  Tendo  o 
consumidor optado por ajuizar  a ação  contra suposto fabricante, sem 
comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou 
seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o 
dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do 
responsável  pelo produto pode ocorrer com base no art.  6º,  VIII,  do 
CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar 
ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, 
pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente 
o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 
21.9.2011).
5. Embargos de divergência a que se dá provimento.
(EREsp 422778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 
Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO, 
julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012)

RECURSO  ESPECIAL.  CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  POR 
VÍCIO  NO  PRODUTO  (ART.  18  DO  CDC).  ÔNUS  DA  PROVA. 
INVERSÃO 'OPE JUDICIS'  (ART. 6º,  VIII,  DO CDC).  MOMENTO DA 
INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO 
PROCESSO.
 A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na 
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts.  12 e  14 do 
CDC),  ou  por  determinação  judicial  ('ope  judicis'),  como no  caso  dos 
autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 
do CDC).
Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e.
6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento 
dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de 
conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma 
delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina.
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 Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento 
processual  das  partes  (aspecto  subjetivo),  não  pode  a  a  inversão  'ope 
judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou 
pelo tribunal (acórdão).
Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo 
Civil.
A  inversão  'ope  judicis'  do  ônus  probatório  deve  ocorrer 
preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, 
assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a 
reabertura de oportunidade para apresentação de provas.
Divergência  jurisprudencial  entre  a  Terceira  e  a  Quarta  Turma  desta 
Corte.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.  (REsp 802832/MG, Rel.  Ministro 
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em 
13/04/2011, DJe 21/09/2011)

Cito por oportuno, julgado desta egrégia Câmara, de minha 
relatoria, corroborando este entendimento:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO REVISIONAL DE  CONTRATO.  PEDIDO 
DE  EXIBIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DO  JUÍZO. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADO EM SENTENÇA. 
MOMENTO  INOPORTUNO.  SURPRESA  PARA  O  RÉU. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA 
SENTENÇA SUSCITADA DE  OFÍCIO.  A inversão  do  ônus  da  prova, 
quando  feita  exclusivamente  na  sentença,  não  concede  ao  réu  outra 
oportunidade  processual  para  a  produção  de  provas,  vez  que  já 
encerrada a fase instrutória, devendo a sentença ser cassada, evitando-
se o cerceamento de defesa.” (TJPB; AC 039.2010.000834-9/001; Terceira 
Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; 
DJPB 23/07/2013; Pág. 10)

Desta  forma,  inversão  do  ônus  da  prova,  quando  feita 
exclusivamente na sentença, não concede ao réu outra oportunidade processual 
para a produção de provas, vez que já  encerrada a fase instrutória,  devendo a 
sentença ser cassada, evitando-se o cerceamento de defesa. 

Suscito, assim, de ofício, preliminar de nulidade da sentença 
por cerceamento de defesa, porquanto, conforme exposto, o juízo a quo inverteu o 
ônus  da  prova  apenas  quando  da  prolação  da  sentença,  sendo  certo  que  os 
pedidos autorais foram julgados, em sua integralidade, procedentes. 

Ante o exposto, a sentença deve ser desconstituída, para que 
o magistrado singular,  caso mantenha seu entendimento acerca da inversão do 
ônus  da  prova,  reabra  a  instrução  probatória,  oportunizando  a  parte  Ré  a 
produção das provas que entenda não ser seu ônus. 
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Com essas considerações,  DESCONSTITUO DE OFÍCIO A 
SENTENÇA,  PARA  QUE  NOVO JULGAMENTO SEJA OPORTUNAMENTE 
REALIZADO,  após a devida reabertura da instrução probatória.  Prejudicado o 
recurso de apelação. 

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 25 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 156. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o  Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Paula Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 26 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

Relatora
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