
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0002766-09.2002.815.0181
Origem : 5ª Vara da Comarca de Guarabira
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho 
Agravante : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogados: Geórgia Maria Almeida Gabínio e outros
Agravado : Monaldo Godoi Fernandes ME
Advogado : Paulo Guedes Pereira

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. RAZÕES
DO  RECLAMO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DO
DESACERTO  DA  DECISÃO  COMBATIDA.
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,  nos
termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo
Civil, nega seguimento ao recurso, mormente quando
as  razões  do  agravo  interno  não  demonstram  o
desacerto da decisão impugnada.
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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.  176/180,
interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra a decisão monocrática de fls.
166/174,  que negou seguimento ao  Recurso de Apelação, por ele interposto,  com
fundamento no art. 557, do Código de Processo Civil.

Em  suas  razões,  o  recorrente  pugna  pela
reconsideração da decisão e, não sendo esse o entendimento, que o recurso seja posto
em mesa  para  julgamento  colegiado.  Aduz,  para  fins  de  reforma do  provimento
combatido,  que incidem como encargos de inadimplemento na cédula de crédito
industrial, “ 1. os encargos normais pactuados, mais juros de 1% ao mês, a título de
mora; OU 2. comissão de permanência, mais juros de 1% ao mês, a título de mora”,
fl. 178. Desta feita, requer “para o período de inadimplência, a aplicação dos encargos
previstos para o período de normalidade acrescidos de mais juros de 1% ao mês, a
título  de  mora”,  fl.  178.  Afirma,  ainda,  merecer  reforma  a  decisão  quanto  “à
consideração dos valores que teriam sido pagos pelo Agravado”, fl. 178. 

É o RELATÓRIO.

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
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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.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na  hipótese  telada,  a  decisão  a  qual  o  agravante
Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A busca  submeter  ao  controle  do  colegiado  foi
ementada pelo então relator da apelação, nos seguintes termos:

APELAÇÃO. NEGÓCIO  JURÍDICO  BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ILIQUIDEZ  DO
TÍTULO.  REJEIÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL
DOS  JUROS.  IMPOSSIBILIDADE.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  AFASTAMENTO.  TAXA  DEL
CREDERE.  LEGALIDADE.  PAGAMENTO  DE
PARTE  DA  DÍVIDA.  DEMONSTRAÇÃO.
ABATIMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
EMBARGOS.  INCONFORMISMO  DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO
DECISUM.  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.
APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT,  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO
AO RECURSO.
-  A  capitalização  mensal  dos  juros  é  possível  nos
contratos firmados após 31 de março de 2000, desde
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que previamente pactuado.
- A comissão de permanência, mesmo em se tratando
de cédula de crédito industrial, rural ou comercial é
inviável, em respeito à legislação especial.
−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.

Em que  pesem os  argumentos  do  insurgente,  não
vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada, sobretudo pelo fato de o
reclamo não ter apontado o seu desacerto.

Ora,  impossível  reconhecer  a  possibilidade  da
aplicação  dos  encargos  previstos,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  de  serem
acumuláveis a comissão de permanência e a correção monetária, como bem colocado
na decisão combatida, fls. 172/174:

Com relação à comissão de permanência, do mesmo
modo, deve ser ratificada a decisão combatida.

A Julgadora,  fl.  93,  entendeu  não  ser  possível  sua
cobrança, restando consignado:

Portanto, a inserção na cédula de crédito industrial
de  cláusula  que  prevê  a  cobrança  de  comissão  de
permanência  deve  ser  tida  como  inoperante,
assistindo razão ao embargante, quanto a este ponto. 

Outro não é o entendimento deste Tribunal:
APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.
Execução  de  título  extrajudicial  (cédula  de  crédito
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industrial).  CDC.  Aplicabilidade.  Comissão  de
permanência. Não incidência. Outras comissões e del
credere. Não incidência. Desprovimento do recurso.
Aplica-se  o  código  consumerista  às  relações
mantidas  entre  as  pessoas  físicas  ou jurídicas  e  as
instituições  financeiras.  Comissão  de  permanência.
Assente  na  jurisprudência,  que  em  se  tratando  de
cédula  de  crédito  rural,  comercial,  ou industrial,  é
inviável  a  cobrança  de  comissão  de  permanência,
ainda que a título de inadimplência,  em respeito à
legislação especial. O instrumento de crédito não se
nulifica  se  no  seu  contexto  contiver  encargos
excessivos  ou  contrários  ao  ordenamento  jurídico,
sendo suficiente que se decote o que está a extrapolar
os  limites  legislativos.  (TJPB;  AC  200.2004.017615-
4/002; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 18/06/2010;
Pág. 10) - sublinhei. 
Ainda,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, preconiza:
Bancário e processo civil. Agravo no recurso especial.
Ação revisional. Negativa de prestação jurisdicional.
Ausência  de  prequestionamento.  Juros
remuneratórios.  Limitação.  Comissão  de
permanência.  Impossibilidade.  -  Rejeitam-se  os
embargos  de  declaração  quando  ausente  omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada.  -  Não se
conhece do recurso especial se ausente o requisito do
prequestionamento.  -  Não  se  mostra  possível  a
incidência da comissão de permanência nas cédulas
de crédito industrial.  -  Por ausência de deliberação
do  Conselho  Monetário  Nacional,  a  taxa  de  juros
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remuneratórios está limitada em 12% ao ano para as
cédulas  de  crédito  rural,  comercial  e  industrial.
Precedentes.  Agravo  não  provido.  (AgRg  no  REsp
985334  /  BA -  rel.  Min.  Nancy  Andrighi  -  T3  -  j.
03/02/2009 - publ. DJe 17/02/2009). 
Corroborando  com  o  entendimento  acima  exposto,
enuncia a Súmula nº 30, que assim dispõe: 
Súmula  nº  30.  A  comissão  de  permanência  e  a
correção monetária são inacumuláveis.
Assim, correta a sentença ao afastar a incidência da
comissão de permanência.

Ademais, não há também como modificar o  decisum
quanto ao pagamento da parte do débito pelo agravado, fl. 174:

Por  fim,  quanto  ao  pagamento  de  parte  do  débito
pelo executado, não vejo também como modificar a
sentença lançada, a qual afirmou sobre este ponto, fl.
94:
Traz em sua defesa o embargante, o pagamento de
parte  do  débito  executado,  apresentando  para  isto
comprovante  nos  autos  e,  não  havendo  oposição
deste  quando  da  manifestação  do  embargado,
devendo-se  levar  em  consideração  e  compensar
quando do pagamento do resíduo.

Assim, se existente orientação sedimentada no Órgão
Colegiado da Corte Superior acerca da matéria debatida no reclamo, nada obsta que
o relator o julgue desde logo, vigorando, em tais situações, o princípio da prestação
jurisdicional equivalente,  ou seja,  o relator,  por economia e celeridade processual,
fornece à parte insurgente a mesma prestação jurisdicional que seria dada se julgado

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0002766-09.2002.815.0181                                                                                                           6



o recurso pelo órgão fracionário.

Como a propósito já me manifestei:

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO.  SEGUIMENTO
NEGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
RETENÇÃO  DE  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
PROVAS SATISFATÓRIAS. Presunção de veracidade
não  elidida  pelo  ente  municipal.  Valores  devidos.
Agravo  interno.  Preliminar.  Nulidade  do  decisum.
Rejeição.  Aplicação  do  princípio  da  jurisdição
equivalente.  Possibilidade.  Decisão  proferida  em
consonância com jurisprudência do STJ. Afastamento
do  enunciado  nº  363,  do  TST.  Manutenção  do
decisum.  Desprovimento.  Existindo  orientação
sedimentada  no  órgão  colegiado  deste  tribunal,
nada obsta  que o  relator desde logo,  aplicando o
princípio  da  jurisdição  equivalente,  decida,
monocraticamente  o  recurso.  É  de  se  manter  a
decisão  monocrática,  que  entendeu  negar
seguimento  à  apelação,  que  se  encontrava  em
confronto  com  jurisprudência  dominante  do  STJ.
Quando  os  argumentos  recursais,  no  agravo
interno,  se  mostram  insuficientes,  é  de  rigor  a
manutenção  dos  termos  do  decisório  monocrático
do  relator.  (TJPB;  AGInt  038.2009.002334-2/001;
Quarta Câmara Cível; Rel.  Des. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 14/09/2011; Pág. 10) -

Por outro lado, a análise do presente agravo interno
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pelo órgão colegiado supre eventual  violação ao art.  557,  do Código de Processo
Civil, tendo em vista a reapreciação da matéria discutida no recurso pela Câmara.
Isso  porque,  “a  interposição  de  agravo  regimental  para  o  colegiado  permite  a
apreciação de todas as questões suscitadas no reclamo, suprindo eventual violação
do artigo 557, § 1º-A, do CPC.” (STJ; AgRg-AREsp 462.826; Proc. 2014/0008331-7; DF;
Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 18/06/2014).

Sobre o assunto:

PROCESSUAL  CIVIL.  Decisão  monocrática.
Apreciação  pelo  órgão  colegiado.  Violação  do  art.
557  do  CPC.  Inexistência.  Agravo  conhecido  para
negar seguimento ao recurso especial.  (STJ;  AREsp
531.617;  Proc.  2014/0146825-0;  SP;  Segunda  Turma;
Rel. Min. Humberto Martins; DJE 01/07/2014).

Tendo a decisão monocrática atacada sido proferida
em  conformidade  com  a  doutrina  e  a  jurisprudência,  é  de  se  concluir  pela
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.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
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representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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