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AÇÃO  DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA
IMPROCEDENTE.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  POR  NÃO  TER
SIDO  REALIZADA  PERÍCIA  CONTÁBIL.
DISCUSSÃO  LIMITADA  À  LEGALIDADE  DOS
ENCARGOS.  PRECLUSÃO.  PRELIMINAR
REJEITADA.  MÉRITO.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS  EXPRESSAMENTE  PACTUADA.
INEXISTÊNCIA  DE  COBRANÇA  DE  COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

 No  julgamento  do  REsp  nº  973.827/RS,
submetido  à  sistemática  dos  recursos  repetitivos,
restou  decidido  que  nos  contratos  firmados  após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em
periodicidade  inferior  a  1  (um)  ano  desde  que
pactuada  de  forma  clara  e  expressa,  assim
considerada quando prevista a taxa de juros anual
em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do
que a mensal.

 Não se  pode  mudar  a  pactuação  dos  juros
simplesmente por se tratar de contrato de adesão,
uma  vez  que  não  restou  provado  que  as  taxas
cobradas  destoam  da  taxa  média  de  mercado
praticada pelas instituições financeiras. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em DESPROVER a Apelação nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 190. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Eduardo  José

Miranda da Silva contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos

formulados na Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais.

Argumenta  o  Apelante  (fls.145/151),  preliminarmente,

cerceamento de defesa, por não ter sido realizada perícia contábil. Sustenta

que apenas um perito contábil poderia verificar a ocorrência ou não de juros

moratórios até o limite de 12% ao ano, além da capitalização de juros.

Alega que a sentença não demonstra porque o pedido seria

infundado  e  “comporta-se  também  como  um  informativo”  ao  discutir  a

legalidade da TAC e TEC sem que as mesmas tenham sido objeto da petição

inicial.

Por  fim,  afirma  que  não  se  pode  falar  em  livre  pactuação

quando  o  contratante  apenas  se  submete  às  condições  apresentadas  pela

financeira.

Requer, assim, o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a Apelada destaca que o Recorrente não

apresentou cálculos prévios com a inicial, não requereu produção de provas e

que a matéria independe de prova pericial porque o STJ já julgou e sumulou os

temas abordados pelo Autor.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição das preliminares.

É o relatório.

VOTO
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Da preliminar

Argumenta o Apelante cerceamento de defesa, por não ter sido

realizada perícia contábil. 

No  caso,  ele  não  afirma  que  as  parcelas  foram  calculadas

erroneamente  sem  observar  o  instrumento  firmado  pelas  partes.  O  que  o

Apelante alega é que os juros previstos no contrato (de 25, 6356% a.a.) são

abusivos, por incidir capitalização e comissão de permanência. 

Conforme  explicou  a  magistrada,  a  discussão  se  limita  tão

somente  à  judicialidade  dos  encargos  aplicados,  sendo  desnecessária  a

realização de perícia contábil.

Neste sentido:

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO
BANCÁRIO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
PERÍCIA  TÉCNICA.  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1.  Não  configura  cerceamento  de  defesa  o
julgamento  antecipado  da  lide,  devidamente
fundamentado,  sem  a  produção  de  perícia
considerada  dispensável  pelo  juízo,  uma  vez  que
cabe  ao  magistrado  dirigir  a  instrução  e  deferir  a
produção  probatória  que  entender  necessária  à
formação do seu convencimento.
2.  Não  cabe,  em  recurso  especial,  reexaminar
matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1082894/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA, julgado em
21/11/2017, DJe 28/11/2017).

Ademais, não há cerceamento de defesa, quando intimada a

parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.

Com efeito,  o  requerimento  de provas  divide-se  em duas fases:  o  protesto

genérico  da  petição  inicial  para  futura  especificação  probatória  e  a

especificação das provas feita pela parte, após intimação do juiz, geralmente

baseada nos pontos controvertidos da defesa. Assim sendo, não obstante o
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requerimento tenha ocorrido por ocasião da petição inicial, entende-se precluso

o direito à prova quando a parte foi intimada para a sua especificação e ficou

inerte, posto que o silêncio denota que ela julgou o feito devidamente instruído

e não tem mais interesse em produzir os diversos meios de provas descritos na

inicial. 

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Alega  o  Apelante  que  a  sentença  não  demonstra  porque  o

pedido  seria  infundado  e  “comporta-se  também  como  um  informativo”  ao

discutir a legalidade da TAC e TEC sem que as mesmas tenham sido objeto da

petição inicial.

Lendo  detidamente  a  sentença,  não  vislumbrei  menção  às

taxas TAC e TEC mencionadas pelo Apelante, de forma que, ao que parece,

não foi a magistrada que utilizou algum artigo de modelo para a sentença e

debateu pontos não mencionados pelo Autor, mas sim o Apelante que assim

procedeu em seu recurso.

A sentença explicou detalhadamente a legalidade das cláusulas

contratuais,  destacando  que  a  capitalização  de  juros  foi  expressamente

pactuada,  que  o  contrato  não  faz  menção  a  cobrança  de  comissão  de

permanência e que não houve qualquer abusividade na cobrança do IOF.

De fato, a matéria não é recente.

No  julgamento  do  REsp  nº  973.827/RS,  submetido  à

sistemática  dos  recursos  repetitivos,  restou  decidido  que  nos  contratos

firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17,

admite-se  a capitalização dos juros  em periodicidade inferior  a  1  (um)  ano

desde  que  pactuada  de  forma  clara  e expressa, assim considerada quando

prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior

do que a mensal.
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Por  fim,  o  Apelante  afirma  que  não  se  pode  falar  em  livre

pactuação  quando  o  contratante  apenas  se  submete  às  condições

apresentadas pela financeira.

Ora, não se pode mudar a pactuação dos juros simplesmente

por se tratar de contrato de adesão, uma vez que não restou provado que as

taxas cobradas destoam da taxa média de mercado praticada pelas instituições

financeiras.

 
Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  REJEITO  A

PRELIMINAR E DESPROVEJO O APELO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                               Relator
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