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ACÓRDÃO
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0007213-94.2011.815.2001
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Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior
Agravada : Doralice Lucena Camboim
Advogado : Alexandre Lucena Camboim

AGRAVO  INTERNO.  REVISIONAL.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  JULGAMENTO
MANTIDO  NESTA  INSTÂNCIA  REVISORA.
INCONFORMISMO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  RAZÕES  RECURSAIS.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO
IMPUGNADA.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva,  proferida
pelo relator.

-  É de se manter a decisão monocrática que negou
seguimento ao apelo, nos termos do art. 557, caput,
do Código de Processo Civil,  mormente quando as
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razões  do  agravo  interno  limitam-se  a  revolver  a
matéria já apreciada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  214/235,
interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão  monocrática
de fls. 205/212, que negou seguimento à Apelação, por ele interposto, em desfavor de
Doralice  Lucena  Camboim,  na  presente  Ação  Revisional  de  Contrato  de
Financiamento.

Em  suas  razões,  o  recorrente  sustenta  a
impropriedade  da  decisão  agravada,  alegando,  para  fins  de  sua  reforma,  que o
contrato questionado foi celebrado de forma espontânea pela parte, que teve prévia
ciência das taxas e encargos estipulados na avença. Defende, outrossim, a legalidade
da cobrança  das  tarifas  de  serviços,  já  que todos os  valores  exigidos,  segundo o
recorrente, estão estipulados na avença. Aduz a necessidade de observância ao art. 5º,
XXXVI,  da  Constituição  Federal,  ressaltando,  ainda,  a  ausência  de  onerosidade
excessiva de juros que justifique a revisão pretendida, assim como inexistir limitação
à taxa de juros remuneratórios e moratórios nos contratos financeiros, haja vista o
Decreto-lei nº 22.626/33 não ser aplicado ao caso. Assevera, ademais, não ser hipótese
de  incidência do  art.  42,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  porquanto  não
demonstrada  má-fé,  assim  como  ser  impossível  a  concessão  do  pedido  de
consignação em pagamento formulado. Ao final, requer a reconsideração da decisão
e, não sendo esse o entendimento, que o recurso seja levado ao julgamento do órgão
colegiado.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

O  agravo  interno  apresenta-se  como  uma
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  permitindo  que  a  decisão
impugnada seja submetida à competência do colegiado, através de nova suscitação
de seu pronunciamento a respeito do caso.

No caso dos autos, em que pese a argumentação do
insurgente, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada, sobretudo
por  não  constar,  no  inconformismo,  fundamentação  capaz  de  demonstrar  o  seu
desacerto.

Nessa  ordem,  no  que  tange  à  excessividade  dos
encargos exigidos, a decisão impugnada consignou, às fls.  205/212:

Nessa  ordem,  em  que  pesem  as  sublevações
carreadas  na  apelação,  o  recorrente  não  se
desvencilhou  de  rebater  os  fatos  constitutivos  da
parte autora alusivos “à ilegalidade de cobrança de
juros capitalizados mensalmente pela amortização do
Sistema  Price”,  fl.  24,  dando  ensejo  à  revisão
contratual  perseguida  e  a  restituição  de  forma
simples.
É que,  chamado a  rebater  a utilização de encargos
pautados na legalidade, como a pactuação expressa
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da  capitalização  de  juros,  mediante  a  cópia  do
contrato  firmado  entre  os  litigantes,  quedou-se
inerte.
Logo, não havia outro caminho à magistrada senão
julgar parcialmente procedente o pedido, haja vista
não  ter  a  instituição financeira  se  desvinculado do
ônus  que  lhe  competia,  qual  seja:  demonstrar  a
legalidade  da  capitalização  de  juros  exigida  no
respectivo contrato de financiamento de bem móvel.
Com tal  omissão,  o  insurgente  não  atentou para  a
legislação regente à espécie, notadamente o art. 333,
II, do Código de Processo Civil, tampouco o art. 6º,
VIII, da codificação consumerista acima mencionado.
No que se refere especificamente à  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,
afastando-se,  a  submissão  ao  art.  591,  do  Código
Civil.
Nesse  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
julgados:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO
REVISIONAL.  PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  1.  Nos
contratos  bancários  firmados  posteriormente  à
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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
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).  2.  Agravo  regimental  provido  para  se
dar  parcial  provimento  ao  recurso  especial.  (STJ  –
AgRg no AREsp 274955/SC, Rel. Min. João Otávio de
Noronha,  terceira  turma,  DJ  06/08/2013,  Dje
22/08/2013) - negritei.
E,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
SÚMULA N° 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS  COMPOSTOS.  MORA CONFIGURADA.  1.
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12%  ao  ano,  por  si  só,  não  indica  abusividade"
(Súmula n° 382/STJ). 2. "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma  expressa  e  clara.  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" (2ª Seção,
REsp  973.827/RS,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  Maria
Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos,
houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa
efetiva  anual  de  23,91%  (fl.  276).  Dessa  forma,
legítima a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual  de  juros
remuneratórios,  tal  como convencionada.(...).  (STJ –
AgRg  no  REsp  1295204,  Relª  Minª  Maria  Isabel
Gallotti,  Quarta  Turma,  DJ  15/05/2013,  Dje
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22/08/2013) - destaquei.
Dessa forma, nos moldes do precedente do Superior
Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp
973.827/RS,  Rel.  p/acórdão  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti, DJe de 24.9.2012, sob o rito dos repetitivos
estabelecido  no  art.  543-C,  do  Código  de  Processo
Civil,  só  há  possibilidade  de  capitalização  quando
convencionado  expressamente,  e  quando  não
ultrapassado o sobredito duodécuplo.
Contudo, a ausência de contrato torna irretocável a
sentença,  máxime  pelo  fato  de,  na  decisão  de  fls.
35/38, ter-se ordenado “Cite-se o réu para contestar e
apresentar  cópia  do  contrato  de  financiamento  em
tela  no  prazo  de  15  dias,  sob  as  advertências  dos
artigos 285 e 319 do CPC”. 
Destarte,  agiu  acertadamente  a  Magistrada,  pois
quando  da  análise  dos  autos,  observa-se  que  a
instituição  financeira não  comprovou
documentalmente a previsão contratual quando não
juntou o Contrato em discussão.
Como  já  afirmei,  não  ocorreu  a  apresentação  do
acordo  firmado  entre  as  partes,  considerando-se,
pois, a não comprovação de pactuação a respeito.
Inegável  o  anatocismo,  que  constante  e
sumariamente vem sendo rechaçado pelos Tribunais
pátrios,  como  forma  de  evitar,  por  um  lado,  a
vantagem econômica excessiva do contratante e, por
outro, o ônus financeiro exagerado ao contratado.
Quanto à devolução na forma simples, também não
merece reforma a sentença, já que não comprovada a
má-fé da instituição financeira.

Sendo assim,  tendo a  decisão  monocrática  atacada
sido  proferida  em  conformidade  com  a  jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela
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manutenção do julgado em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO. 

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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