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AGRAVO  RETIDO.  INEXISTÊNCIA  DE
REQUERIMENTO EXPRESSO PARA APRECIAÇÃO
DO  RECURSO  NA  FORMA  RETIDA.  NÃO
CONHECIMENTO.

- Não reiterado o agravo retido nas razões do apelo,
impera  a  desistência  tácita  do  referido  recurso,
impedindo, assim, seu conhecimento, nos termos do
art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

APELAÇÕES. AÇÃO  ORDINÁRIA DE  REVISÃO
DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
SENTENÇA  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
SUBLEVAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO
DA INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA DE
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IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS
RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  OBJURGADA.
ARGUIÇÕES  DISSOCIADAS  DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.  PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 514, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA ECONOMIA E  CELERIDADE  PROCESSUAIS.
APELO  DA PARTE  AUTORA.  CAPITALIZAÇÃO
DE  JUROS.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.
ADMISSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO
NEGADO AOS RECURSOS.

- Não enfrentando as razões observadas na decisão
recorrida, padece o recurso de regularidade formal,
um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade
recursal,  por  inobservância  ao  princípio  da
dialeticidade.

-  Não  se  conhece  do  recurso  apelatório  que  não
aponta  as  razões  de  fato  e  de  direito  pelas  quais
entende  o  apelante  deva  ser  reformada  a  decisão
hostilizada, violando, assim, o disposto no art. 514, II,
do Código de Processo Civil.

-  No que diz respeito à capitalização de juros, a MP
nº  1.963-17/2000,  reeditada  sob  o  nº  2.170-30/2001,
passou  a  admiti-la  nos  contratos  firmados
posteriormente  à  sua  vigência,  desde  que  haja
expressa previsão contratual.
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-  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
considerou  dotada  de  clareza  e  precisão  para  se
aferir  a  pactuação  expressa  da  capitalização  dos
juros,  a  exposição  numérica,  no  instrumento
contratual, da taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa  mensal,  situação  verificada  no  instrumento
contratual em debate.

-  Nos  termos  do  art.  557,  caput, do  Código  de
Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Marinaldo  de  Sousa  Conserva  propôs  a  presente
Ação Ordinária de Revisão de Contrato de Financiamento, em face do ABN AMRO
Bank - Aymoré Financiamentos, objetivando a revisão do contrato de financiamento
celebrado em 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$ 542,79 (quinhentos
e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), sob a alegação da existência de
abusividade contratual, decorrente da incidência de capitalização mensal de juros,
da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, da cobrança da
tarifa  de abertura de crédito,  tarifa  de emissão de carnê,  despesas de cobrança e
honorários advocatícios,  inserção de gravame, serviços de terceiros,  promotora de
vendas,  registro  e  regularização  de  contrato,  além  da  imposição  de  correção
monetária  de  forma abusiva e  ilegal,  solicitando,  por  conseguinte,  a  repetição de
indébito.

Devidamente  citado,  a  Aymoré  Crédito,
Financiamento e Investimento S/A ofertou contestação, fls. 76/127, na qual refutou
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os termos da exordial, postulando, por fim, pela total improcedência dos pedidos.

Às fls. 212/228, o Magistrado a quo julgou procedente,
em parte, os pedidos, consignando os seguintes termos:

ANTE  O  EXPOSTO,  com  base  nos  argumentos,
dispositivos  e  entendimentos  sumulados  acima
elencados,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial para
anular os  dispositivos  que preveem a cobrança  de
juros  e  multa  de  mora,  ante  a  impossibilidade  de
cumulação  desses  encargos  com  a  comissão  de
permanência,  bem  ainda  para  afastar as  cláusulas
que preveem as despesas judiciais e extrajudiciais de
cobrança,  além  dos  honorários  advocatícios,  e
despesas decorrentes de regularização e registro do
contrato,  e  para  adotar o  IGP-M  como  fator  de
correção monetária. 
 
Contra  a  decisão  proferida,  ambas  as  partes

interpuseram APELAÇÕES.

Marinaldo de Sousa Conserva, em suas razões, fls.
245/256, requer, em resumo, o reconhecimento da ilegalidade da tabela price, ou seja,
da  capitalização  composta  dos  juros,  por  afirmar  que  a  capitalização  simples
“remuneraria corretamente o banco, não elevando o valor do empréstimo a quase o
dobro do que se tomou emprestado”, fl. 255. Requer, por fim, o provimento do apelo.

A  Aymoré Crédito,  Financiamento  e  Investimento
S/A, fls. 257/285,  por seu turno, alega inexistir vício de consentimento no contrato,
razão pela qual impossível a revisão das suas cláusulas.  Ademais,  assegura a não
ocorrência de cobrança de valores indevidos, devendo, prevalecer, portanto, a função
social  dos  contratos,  ou  seja,  pacta  sunt  servanda.  Aduz,  outrossim, ser  devida  a
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cobrança  das  despesas  concernentes  a  Tarifa  de  Cadastro,  Registro  de  contrato  e
Tarifa de Avaliação de Bem. Em outro ponto, defende a legalidade de incidência da
capitalização  mensal  de  juros,  bem  como,  do  índice  aplicado  a  título  de  juros
remuneratórios. Ao final, pugna pelo provimento do presente com recurso, com a
reforma integral da sentença.

Marinaldo de Sousa Conserva e a  Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A,  rebateram as alegações recursais, fls. 294/299 e
fls. 300/339, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do apelo.

  
A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene

de Lima Campos de Carvalho, fls. 345/348, absteve-se de opinar quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente, cumpre registrar a interposição de um
Agravo  Retido,  pela  parte  demandada,  cujo  termo  se  encontra  encartado  às  fls.
139/141.

De esclarecer, todavia, que tal recurso não merecerá
conhecimento, em face da inobservância do disposto no art. 523, § 1º, do Código de
Processo Civil, ou seja, diante da ausência de requerimento expresso para apreciação
desse inconformismo pelo Tribunal, nas razões da apelação ou das contrarrazões. 

Da doutrina colho o seguinte entendimento: 

(...) A não reiteração do agravo retido em razões ou
contra-razões de apelação implica desistência tácita
do  recurso,  impedindo  o  seu  conhecimento  pelo
Tribunal  (...).  (Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria
Andrade  Nery,  In. CPC  Comentado,  5ª  ed.,  São
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Paulo: RT, art. 523, §1º nota 11, 2001, p. 1017). 

A esse respeito, veja-se a decisão: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AGRAVO  RETIDO.
REITERAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
INTERPOSIÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA
HABITACIONAL. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA
DA  JUSTIÇA  DEFERAL  VERIFICADA.
ACOLHIMENTO.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO
JUÍZO  COMPETENTE.  De  acordo  com  a  Lei  nº
13.000/2014,  “compete  à  Caixa  Econômica  federal.
CEF,  representar  judicial  e  extrajudicialmente  os
interesses  do  FCVS,  bem  como  à  união,  por
intermédio da advocacia- geral da união, intervir nas
ações de que trata o art. 1o-a da Lei no 12.409, de 25
de maio de 2011, na forma do art. 5º da Lei no 9.469,
de 10 de julho de 1997, ou avocá-las, na forma do art.
8o-c da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995”. Ementa:
apelação  cível.  Agravo  retido.  Reiteração.
Inexistência  de  interposição.  Não  conhecimento  da
irresignação.  Ação  ordinária  de  indenização
securitária habitacional. Preliminar. Competência da
justiça feferal verificada. Acolhimento. Remessa dos
autos ao juízo competente. De acordo com a Lei nº
13.000/2014,  “compete  à  Caixa  Econômica  federal.
CEF.  ,  representar  judicial  e  extrajudicialmente  os
interesses  do  FCVS,  bem  como  à  união,  por
intermédio da advocacia- geral da união, intervir nas
ações de que trata o art. 1o-a da Lei no 12.409, de 25
de maio de 2011, na forma do art. 5º da Lei no 9.469,
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de 10 de julho de 1997, ou avocá-las, na forma do art.
8o-c da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995”. (TJPB;
APL  0005827-75.2010.815.0251;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque; DJPB 10/09/2014; Pág. 10) – sublinhei. 

Assim, não conheço do Agravo Retido. 

Superado  esse  antecedente  lógico-processual,  é
possível  avançar  na  apreciação  dos  apelatórios,  destacando,  desde  logo,  não  se
credenciar  o  recurso  manejado  pela  instituição  financeira,  ao  conhecimento,  por
ofensa  ao  princípio da dialeticidade,  não  teceu  argumentação  que  afronte
especificamente  as  premissas  da  sentença  desafiada,  agregado  ao  fato  de  ter
reproduzido nas razões do apelo, matéria sequer olvidada no processo em epígrafe.

Digo isso, pois, enquanto o Juiz singular, ao proferir
decisão às fls. 212/228, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a
incidência exclusiva da comissão de permanência, em caso de inadimplemento, bem
ainda o afastamento da cláusula concernente a exigência de despesas judiciais e extra
judicias de cobrança, além dos honorários advocatícios, e despesas decorrentes com
regularização  e  registro  de  contrato,  ordenando  a  repetição  em  dobro  do
indevidamente pago,  a  Aymoré Crédito,  Financiamento e Investimento S/A,  ao
recorrer, discorreu sobre ser devida a cobrança das despesas concernentes a Tarifa de
Cadastro,  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê,  Imposto  Sobre  Operações  Financeiras,
Serviços de terceiros, Tarifa de Avaliação de Bem, e, ainda, salientou a legalidade de
incidência da capitalização mensal de juros, bem como, do índice aplicado a título de
juros remuneratórios, hipóteses acolhidas em primeiro grau a favor da instituição
financeira, ou sequer olvidadas no decisum combatido.

Em suma, as  razões do recurso não enfrentam,  de
forma clara e específica, os fundamentos da sentença, pois “A teor do disposto no art.
514, incisos I e II do CPC, a parte apelante deve aclarar seu inconformismo, expondo
os fundamentos de fatos e direito que fundamentam seu pedido de nova decisão.”
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(TJPB  -  AGInt  200.2008.044522-0/001,  Segunda  Câmara  Especializada  Cível,  Relª
Juíza Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbosa, DJPB 26/03/2013, Pág. 13).

Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
que  a  levaram a  voltar-se  contra  a  motivação  exposta  na  sentença  atacada,  não
atendeu a instituição financeira aos requisitos preconizados no art. 514, II, do Código
de Processo Civil.

Sobre o tema, posicionou-se o  Superior Tribunal de
Justiça:

ADMINISTRATIVO.  CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. INTERDITO POSSESSÓRIO.
REINTEGRAÇÃO.  IMÓVEL.  SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.  LINHA  DE  TRANSMISSÃO.
ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. ACESSÕES.
ESBULHADOR.  VIOLAÇÃO.  NORMATIVOS
FEDERAIS.  ALEGAÇÕES  GENÉRICAS.  MERA
INDICAÇÃO.  MALFERIMENTO.  SÚMULA
284/STF.  CARÁTER.  POSSE.  BOA-FÉ.
DESCONSTITUIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO.  ACERVO  PROBATÓRIO.  SÚMULA
07/STJ.  1.  Não se conhece do agravo regimental na
parte  em  que  aduz  razões  sobre  o  mérito  da
controvérsia,  embora  o  apelo  extremo  tenha  sido
obstado em razão das Súmulas 07/STJ e 284/STF. 2. A
mera indicação genérica  de ofensa do acórdão da
origem a diploma legal federal, sem especificação
dos  respectivos  preceitos,  normas  e  teses,  não
cumpre o princípio da dialeticidade nem se presta a
autorizar  o  processamento  do  apelo  extremo.
Incidência  da  Súmula  284/STF.  3.  Tampouco  se

Apelação Cível nº 0020845-90.2011.815.2001                                                                                                                                                                        8



admite o apelo extremo quando o exame das teses
levantadas  pelo  recorrente  não  prescinde  do
revolvimento  fático-probatório.  Incidência  da
Súmula 07/STJ. 4. Agravo conhecido parcialmente e,
nessa extensão, não provido. (STJ - AgRg no AREsp
612729/ES,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda Turma, DJe 19/12/2014) - negritei.

E,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OFENSA  A
DISPOSITIVO  CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA  DO  STF.  AUSÊNCIA  DE
RELAÇÃO ENTRE OS ARGUMENTOS RECURSAIS
E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não
cabe  ao  STJ  conhecer  de  violação  de  norma
constitucional, sob pena de invadir a competência do
STF.  2.  Não  se  conhece  do  recurso  especial  que
deixa de se referir aos fundamentos do julgado que
impugna,  desatendendo  ao  princípio  da
dialeticidade  recursal (Súmula  n.  284/STF).  3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp 467842/ A, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/11/2014) - destaquei.

Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DE
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.  AUSÊNCIA
DE  IMPUGNAÇÃO  AOS  PONTOS  ESPECÍFICOS
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DA SENTENÇA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 514, II, DA
LEI  ADJETIVA CIVIL.  FALTA DE  PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDA- DE RECURSAL. APLICAÇÃO
DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  APELO  NÃO  CONHECIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  ARGUMENTAÇÕES  DO
REGIMENTAL INSUFICIENTES A TRANSMUDAR
O  ENTENDIMENTO  ESPOSADO.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. Pelo princípio da
dialeticidade é necessário que os recursos ataquem
os fundamentos das decisões contra as quais foram
interpostos. A teor do disposto no art. 514, incisos I
e II  do código de processo civil,  a  parte apelante
deve  verberar  seu  inconformismo,  expondo  os
fundamentos  de  fato  e  direito  que  lastreiam  seu
pedido  de  nova  decisão.  Assim,  na  hipótese  de
ausência  de  razões  recursais  ou  sendo  estas
totalmente  genéricas,  não  se  conhece  do  recurso,
ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. Não há
razão  para  se  modificar  a  decisão  que  nega
seguimento  aos  recursos,  nos  termos  do  art.  557,
caput,  do  código  de  processo  civil,  quando  o
decisum  atacado  encontra-se  em  perfeita
consonância  com  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  justiça.  (TJPB;  APL  0127263-
18.2012.815.2001;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 24/11/2014;
Pág. 18) - destaquei.

Oportuno evidenciar que o juízo de admissibilidade
de todos os pressupostos recursais  constitui  matéria  de ordem pública,  podendo,
inclusive,  ser  analisado pelo órgão julgador,  independentemente do requerimento
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das partes.

Sendo  assim,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, não poderá ser conhecido
o recurso interposto. 

Avancemos à análise da segunda insurreição.

O segundo recorrente, por seu turno, alega, em seu
favor, a impossibilidade de incidência da capitalização de juros, haja vista a ausência
de previsão expressa do anatocismo no instrumento contratual.

No que se refere a capitalização de juros, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento, segundo o qual é permitida a capitalização
mensal  de juros  nos  contratos  celebrados por instituições  financeiras,  após  31 de
março de 2000, data da publicação da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-
36/01, desde que expressamente convencionada.

Aprofundando-se  na  matéria,  o  Colendo  Tribunal,
considerou  dotada  de  clareza  e  precisão  para  se  aferir  a  pactuação  expressa  da
capitalização dos juros,  a  exposição numérica,  no instrumento contratual,  da taxa
anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Nesse sentido, calha transcrever o seguinte julgado,
negritado na parte que interesse:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
-  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE
BANCÁRIO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
DEU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO
ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. IRRESIGNAÇÃO
DO MUTUÁRIO.
1.  É  inadmissível  a  revisão  de  ofício  de  cláusulas
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contratuais  consideradas  abusivas,  conforme
entendimento sedimentado na Súmula 381 deste STJ.
2. Juros remuneratórios.  Impossibilidade  de
limitação  em  12%  ao  ano, pois  os  juros
remuneratórios não sofrem a limitação imposta pelo
Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe
a Súmula 596/STF. A abusividade da pactuação deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, o que não
foi comprovado nestes autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS, Rel.ª para acórdão Min.ª Maria
Isabel  Gallotti,  submetido  ao  procedimento  dos
recursos repetitivos (art.  543-C do CPC),  assentou
entendimento de que é permitida a capitalização de
juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano  em
contratos  celebrados  após  31/03/2000,  data  da
publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000,
em  vigor  como  MP  nº  2.170-01,  desde  que
expressamente  pactuada.  A  previsão  no  contrato
bancário  de  taxa  de  juros  anual  superior  ao
duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar
a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.(...).  (STJ -  AgRg no REsp
1352847/RS,  Rel.  Min.  Marco Buzzi,  Quarta  Turma,
Data  do  Julgamento  21/08/2014,  DJe  04/09/2014)  -
negritei.

E,

(...) Nos contratos bancários firmados posteriormente
à entrada em vigor da MP n. 1.963 17/2000, reeditada
sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal
dos  juros,  desde  que  expressamente  prevista  no
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ajuste. 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  (Recurso  Especial  repetitivo  n.
973.827/RS).
4.  Agravo regimental parcialmente provido para se
conhecer  do  recurso  especial  e  dar-lhe  parcial
provimento.  (STJ -  AgRg no REsp 1442155/RS,  Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Data
do Julgamento 08/05/2014, DJe 23/05/2014) - grifei.

Ao examinar o contrato celebrado pelas partes,  fls.
25/26, verifico que as taxas de juros mensal e anual encontram-se numericamente
delineadas,  levando-se  à  conclusão  de  ter  o  autor  anuído  àquele  valor.  E,  ainda,
observa-se que a taxa de juros anual, na ordem de 28,62%, é superior a 12 (doze)
vezes o valor da taxa mensal, no patamar de 2,11%, concluindo-se pela incidência da
capitalização dos juros na pactuação entre as partes.

Logo, diante da celebração do contrato sob a égide
da  MP nº  1.963-17/00,  reeditada  sob  o  nº  2.170-36/01,  e  ante  a  especificação  dos
percentuais  referentes  a  taxa  de  juros  mensal  e  anual,  cabível  a  incidência  da
capitalização.

Nessa seara, entendo pela manutenção da sentença
a quo,  ante a possibilidade de incidência da capitalização dos juros,  mormente
pela anuência voluntária do consumidor às premissas contratuais.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ademais,  o  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, permite que se negue seguimento, através de decisão monocrática, a recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com
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súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, como no presente caso. 

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DO  AGRAVO
RETIDO E NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS.

P. I. 

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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