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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA –  APELAÇÃO  DO
AUTOR –  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA –
PROVA  PERICIAL  –  DESNECESSIDADE  –  LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO – PRESENÇA DE PROVAS
DOCUMENTAIS APTAS AO  JULGAMENTO DA CAUSA –
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA –  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

A necessidade de realizar  a  produção de provas deve ser
sopesada  pelo  magistrado  de  forma  prudente.  Havendo
elementos suficientes para formar o seu convencimento ou
envolvendo  a  matéria  apenas  questões  de  direito,  não  há
razão  para  novas  provas,  não  caracterizando  violação  ao
princípio basilar da ampla defesa (inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal) o julgamento do processo no estado em
que se encontra. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  José  Wellington  de
Oliveira Santos,  buscando a reforma da sentença (fls.  108/115) do Juízo de
Direito da 4º Vara Mista da Comarca de Bayeux, que julgou improcedente a Ação
de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito, ajuizada  em face de Banco
Itaucard S/A.
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Nas razões de seu apelo (fls.  188/193),  o autor/apelante alega,
unicamente,  o  cerceamento  do  direito  de  defesa,  consubstanciado  no
indeferimento da prova pericial tendente a demonstrar os valores pagos pelo
autor,  as  prestações não adimplidas e demais  encargos,  assim como o  os
documentos relacionados à venda do veículo.

Prossegue aduzindo que apenas a prova pericial seria capaz de
demonstrar a ilegalidade presente na capitalização dos juros, a cobrança ilegal
da comissão de permanência, à correção da tarifa e da taxa de gravame.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença e retorno dos autos ao
juízo  de  origem  para  que  seja  oportunizada  a  produção  da  prova
retromencionada.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão à fl. 158.

Parecer do Ministério Público opinando pelo  prosseguimento da
irresignação, contudo, sem manifestação quanto ao mérito  da contenda, fls.
166/167.

VOTO

Registro, de logo, que a sentença vergastada deve ser mantida.

Verifico dos autos que, na inicial, o autor/apelante, ao buscar a
revisão  do  contrato  de  financiamento  celebrado  com  o  banco/promovido,
requereu a declaração de nulidade da cláusula que versa sobre o anatocismo;
a limitação da taxa de juros remuneratórios; o afastamento da TAC e TEC; a
cobrança  da  comissão  de  permanência  cumulada  com  outros  encargos
(fl.06/12).

Na  apelação,  o  autor/apelante  cinge-se  a  sua  irresignação  ao
indeferimento  da  prova  pericial  requerida,  alegando  sê-la imprescindível  à
análise  das  cláusulas  expostas  na  inicial,  os  valores  pagos  pelo  autor,  as
prestações não adimplidas e demais encargos, assim como o os documentos
relacionados à venda do veículo.

Analisando-se  o  cotejo  probatório  dos  autos  e  levando  em
consideração o teor do art. 330 do CPC/73 (art.355, do CPC/15), aliado aos
princípios da economia processual e da celeridade na prestação jurisdicional,
os quais devem informar o processo civil, parece-me desnecessária a produção
de novas provas, na medida em que se mostram bastantes os documentos
acostados aos autos.

A prova de  pericia  com mais  documentos  foi  indeferida  e  não
houve agravo dessa decisão.

Vale lembrar que a necessidade de realizar a produção de provas
deve ser sopesada pelo magistrado de forma prudente. Havendo elementos
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suficientes para formar o seu convencimento ou envolvendo a matéria apenas
questões  de  direito,  não  há  razão  para  novas  provas,  não  caracterizando
violação  ao  princípio  basilar  da  ampla  defesa  (inciso  LV  do  artigo  5º  da
Constituição Federal) o julgamento do processo no estado em que se encontra.

Consoante reza o art. 130 do Código de Processo Civil  de 1973
(art.  370, do CPC/15), caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar  as  provas  necessárias  à  instrução  do  processo,  indeferindo  as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Esse também é o entendimento jurisprudencial.

O  juiz  é  o  destinatário  das  provas  e  a  ele  compete
considerar as questões suscitadas e os elementos exibidos
pelas  partes,  só  determinando  dilação  probatória  quando
estritamente necessária para seu convencimento.1

RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTOS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INEXISTÊNCIA.  LIVRE  CONVENCIMENTO.
NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA PERICIAL.
REEXAME  DE PROVA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7  DO
STJ. 1. Não há cerceamento de defesa, se o julgador deixa
de oportunizar a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. (…) Recurso especial não provido.2

Nessa  esteira,  urge  esclarecer  que  o  magistrado  apreciou  a
questão da suposta ilegalidade das cláusulas contratuais com base no contrato
de arrendamento mercantil entabulado pelo banco promovido às fls. 79/82 dos
autos, o qual possibilita ao julgador a verificação sobre os pedidos insertos na
inicial. 

Ademais,  deve  ser  ressaltado  que  o  próprio  magistrado
fundamentou  pela  desnecessidade  da  realização  da  perícia  contábil,
destacando  a  existência  de  documentos  hábeis  ao  deslinde  da  causa,  em
consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Assim, ante a  suficiente prova documental  anexada aos autos,
constata-se a desnecessidade da produção de perícia contábil.

Nessa esteira, colaciono julgados oriundos desta Egrégia Corte
de Justiça:

DA PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA INICIAL  SUSCITADA
PELA  DEMANDADA.  EXORDIAL  QUE  DEMONSTRA  A
PERFEITA CORRELAÇÃO ENTRE O RELATO DOS FATOS

1 TJSP; APL 990.09.325339-9; Ac. 4693908; Guarulhos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Kioitsi Chicuta; Julg. 09/09/2010; DJESP 22/09/2010.

2 STJ, REsp 973.513/PR, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 15/04/2008

Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti 3



Apelação Cível nº.  0001857-51.2012.815.0751

E O OBJETO DA DEMANDA. REJEIÇÃO DA MATÉRIA. -
No caso em comento, apreciando-se a petição inicial, vê-se
que a correlação lógica entre o relato dos fatos e o objeto da
demanda  revela-se  perfeita.  Ademais,  os  elementos
necessários  para  a  prestação  jurisdicional,  as  partes,  a
causa  de  pedir  e  o  pedido  encontram-se  presentes  e
devidamente  destacados  em  sua  narração.  DA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA
PELA  AUTORA.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA
DESNECESSÁRIA.  DESACOLHIMENTO DA QUESTÃO.  -
As  provas  nos  autos  são  destinadas  ao  Juiz,  para  a
formação  do  seu  livre  conhecimento,  cabendo  a  este
verificar pela necessidade de uma dilação probatória, o que
não é a hipótese dos autos.  APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. [...]
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00424112720138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 22-06-2017)

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  C/C  PEDIDO  INCIDENTAL  DE
DEPÓSITO JUDICIAL E EFEITOS PARCIAIS DA TUTELA
ANTECIPADA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.  REALIZAÇÃO  DE
PERÍCIA  CONTÁBIL.  DESNECESSIDADE.  MATÉRIA  DE
DIREITO.  APLICAÇÃO  DOS  ARTS.  355  E  370,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  [...]  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  -  Nos  termos  do  art.  355,  do  Novo
Código de Processo Civil,  é permitido ao julgador, após a
formação do seu convencimento, proceder com o imediato
julgamento do processo, desde que os elementos trazidos
aos autos  sejam suficientes  para a  devida apreciação da
controvérsia  disscutida  em  juízo,  sem  que  tal  proceder
implique em cerceamento do direito de defesa.  - O eventual
indeferimento de prova pericial, com parâmetro no parágrafo
único, do art. 370, do Novo Código de Processo Civil, não
ofende  o  direito  à  ampla  defesa,  quando  se  revela
desnecessária, em razão da existência de outros elementos
probatórios esclarecedores dos fatos da controvérsia.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00145947520128150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 16-05-2017)

Por  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da  Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
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Bezerra Cavalcanti, o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/05
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