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AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  EM  PARTE  DO
PEDIDO.  INTELIGÊNCIA  DO ART.  557,  1º-A,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INCONFORMISMO.  PONTOS ENFRENTADOS NA
DECISÃO  RECORRIDA.  REDISCUSSÃO  DA
MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO.
PEDIDO  NÃO  SUSCITADO  NO  APELATÓRIO.
PRECLUSÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
pelo relator.
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- “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as
questões  já  decididas,  a  cujo  respeito  se  operou  a
preclusão” (art. 473, do Código de Processo Civil).

-  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 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.  207/213,
interposto  pelo  Banco  PSA  Finance  Brasil  S/A contra  decisão  monocrática,  fls.
181/205, que concedeu provimento parcial à Apelação, interposta pelo ora agravante,
nos seguintes termos:

Ante o exposto,  REJEITO AS PRELIMINARES, E,
NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO APELATÓRIO,  reformando a  sentença,
para  declarar  a  legalidade  da  taxa  de  juros
remuneratórios  fixada  no  instrumento  contratual,
bem como, da incidência da capitalização mensal de
juros, e, ainda, da cobrança das tarifas de abertura de
crédito  e  de  emissão  de  carnê,  com  esteio  na
jurisprudência  dominante  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.
 
Em suas razões, o recorrente,   defende a legalidade

Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0025966-36.2010.815.2001                                                                   2



da  incidência  da  comissão  de  permanência  com os  demais  encargos  moratórios,
ressaltando a inexistência de cumulação desta com a correção monetária.  Ressalta a
inviabilidade de compensação de valores e da repetição de indébito, pois exigidos em
consonância com o livremente pactuado. No mais, defendeu a impossibilidade de
revisão do contrato, haja vista ter a promovente esquivado-se de efetuar o pagamento
do débito, ferindo os princípios da lealdade, probidade e boa-fé contratual. Ao final,
pugna pela retratação da decisão vergastada, ou caso não seja esse o entendimento,
requer a apreciação do Colegiado.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Convém  ressaltar,  tratar  o  agravo  interno  de  uma
modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática  interlocutória,
terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

De  antemão,  registre-se  que,  quanto  ao  pedido
concernente a inviabilidade de compensação de valores e da repetição de indébito,
entendo não mais ser possível sua apreciação em razão do fenômeno da preclusão
temporal.

A propósito, tal fundamento de defesa foi rechaçado
pelo Magistrado de primeiro grau, na sentença de fls. 35/43, oportunidade em que foi
determinada  a  intimação  da  instituição  financeira  para  se  pronunciar  sobre  o
decisum,  tendo o recorrente interposto recurso de Apelação, deixando, todavia,  de
atacar a multicitada questão, operando-se, com isso, a preclusão.

Quanto  as  demais  insurgências,  verifica-se  que  o
recorrente procura com o presente recurso apenas rediscutir os pontos já analisados
na decisão monocrática.

O  decisum restou  assim  consignado,  quanto  aos
pontos  de  insurgência  recursal  analisados
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anteriormente:
Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor,  ao
presente caso, conforme consta no art. 3º, § 2º, da Lei
nº 8.078/90.
Com  efeito,  incontestável  enquadrar-se,
perfeitamente, o serviço de financiamento na norma
consumerista, principalmente, levando-se em conta o
disposto no art.  52,  do referido diploma legal,  que
cuida  do  fornecimento  de  crédito  ao  consumidor,
indubitavelmente, a hipótese em questão. Para efeito
de aplicação do Código de Defesa do Consumidor
não há qualquer restrição ou ressalva às atividades
de natureza bancária, financeira e de crédito.
Atualmente,  a  matéria  é  pacificada,  conforme
entendimento  sumulado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, cuja transcrição não se dispensa:
Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.
Ademais,  o  referido Código  também vem impor  a
intervenção  do  Estado  na  relação  contratual
pactuada,  mediante  atuação  dos  órgãos
jurisdicionais,  para  minorar  a  situação  de
hipossuficiência do contratante.
Cláudia Lima Marques, expressamente, salienta esse
ponto de vista no trecho abaixo consignado:
A limitação da liberdade contratual vai possibilitar,
assim  que  novas  obrigações,  não  oriundas  da
vontade declarada ou interna dos contratantes, sejam
inseridas no contrato em virtude da lei ou ainda em
virtude de uma interpretação construtiva dos Juízes,
demonstrando mais uma vez o papel predominante
da lei  em relação à vontade na nova concepção de
contrato.  (In.  Contratos  no  Código  de  Defesa  do
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Consumidor, 4ª ed., p. 225).
É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.
Ato  contínuo,  destaco  ser  plenamente  possível  a
revisão contratual.
Assim,  os  atos  nulos  absolutamente  jamais  se
convalidam, incluídas as cláusulas contratuais ilegais
ou abusivas,  possibilitando  sua  revisão  pelo  Poder
Judiciário, ainda que extinta ou novada a obrigação.
Neste sentido, o seguinte julgado:
(...)São  passíveis  de  revisão  judicial  os  contratos
bancários findos ou novados.  Aplicação analógica
da Súmula. 286, do STJ: “a renegociação de contrato
bancário  ou  a  confissão  da  dívida  não  impede  a
possibilidade  de  discussão  sobre  eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores. ” é possível a
ampla  revisão  dos  contratos  firmados  com
instituições  financeiras  e  a  consequente
modificação  das  cláusulas  abusivas,  à  luz  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  consoante  a
previsão da Súmula n. 297 do STJ, perdendo força a
regra  do  pacta  sunt  servanda. (...).  (TJMT  -  APL
103997/2012,  Segunda  Câmara  Cível,  Relª  Desª
Marilsen Andrade Addário,  Julg.  20/02/2013,  DJMT
03/04/2013, Pág. 26) – destaquei.
Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.
(...)
Avançando, no  que  diz  respeito  à  comissão  de
permanência, já se encontra pacificado no Superior
Tribunal  de  Justiça  o  entendimento  de  que  a  sua
incidência é possível nos contratos bancários, desde
que expressamente pactuada na avença e cobrada de
forma exclusiva, ou seja,  não cumulada com outros
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encargos,  como  juros  remuneratórios  (Súmula  nº
2961),  correção  monetária  (Súmula  nº  302),  juros
moratórios e multa (Súmula nº 4723).
A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO  BANCÁRIO  –  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  DEU  PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA
BANCÁRIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
1.  O  Tribunal  a  quo  asseverou  a  inexistência  de
pactuação de capitalização dos juros no contrato. A
inversão  da  premissa  demandaria  a  reanálise  de
matéria fática e dos termos do contrato, providências
vedadas  nesta  esfera  recursal  extraordinária,  em
virtude  dos  óbices  contidos  nos  enunciados  das
Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça.
2.  Comissão  de  permanência.  Pretensão  da
instituição  financeira  de  cumulação  com  multa
contratual  e  juros  moratórios.  Impossibilidade.
Entendimento  pacificado  em  recurso  repetitivo
(REsp  n.  1.058.114/RS,  Rel.  p/  acórdão  Min.  João
Otávio  de  Noronha,  Segunda  Seção,  DJe  de
16/11/2010).
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de
multa.  (STJ  -  AgRg no Resp 1311460/RS,  Rel.  Min.
Marco  Buzzi,  quarta  turma,  Data  do  Julgamento

1 - Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos
no período de inadimplência,  à  taxa média  de  mercado estipulada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,
limitada ao percentual contratado.

2 - Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
3 - Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos  remuneratórios  e  moratórios  previstos  no  contrato  -  exclui  a  exigibilidade  dos  juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
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15/10/2013, DJe 25/10/2013) - negritei.
Este Egrégio Tribunal também entende nesse sentido:
(…)  Admite-se  a  cobrança  da  comissão  de
permanência  no  período da  inadimplência,  desde
que não  cumulada com correção  monetária,  juros
moratórios,  multa  contratual  ou  juros
remuneratórios. (…). (TJPB - Acórdão do processo nº
20020100404983001  –  Órgão:  1ª  Câmara  Cível  -
Relator Des. José Ricardo Porto - j. Em 12/07/2012) -
destaquei.
No caso, em tela, analisando o instrumento negocial
apresentado pela promovente, vislumbro ser inviável
aferir  a  previsão  contratual  da  referida  cobrança,
todavia,  o  Banco  PSA  Finance  S/A,  em  sua  peça
recursal,  mais  precisamente  à  fl.  112,  atestou  a
incidência  do  multicitado  encargo,  no  contrato  em
discussão, e, ainda, sua cobrança cumulada com os
juros moratórios e a multa contratual, consoante se
registra: 
Com  efeito,  Douto  Julgador,  no  contrato  ora
guerreado  não  existe  a  previsão  de  cumulação  de
correção  monetária  com comissão  de  permanência.
Os  encargos  contratuais  incidentes,  em  caso  de
inadimplência,  são  os juros moratórios,  a  comissão
de  permanência  e  a  multa  contratual,  como  já
salientado.
Desse modo, tem-se por afastada a possibilidade de
recolhimento,  nos  moldes  como  está  sendo  feita,
pois onera excessivamente o consumidor, uma vez
que  não  fora  devidamente  pactuada,  e  está
cumulada  com  outros  encargos  financeiros,
caracterizando-se  o    bis  in  idem  .    Assim,  mostra-se  
imperioso a exclusão da cobrança da comissão de
permanência,  nos  termos  fixados  na  sentença
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vergastada, devendo, ser restituído à recorrida, na
forma  determinada  pelo  magistrado  de  primeiro
grau,  a  saber,  simples,  eventual  pagamento  neste
sentido.

Com efeito, estando a decisão atacada proferida em
consonância com a jurisprudência, é de se concluir pela manutenção do julgado em
sua integralidade, não havendo outro caminho senão o desprovimento do presente
agravo.

Por fim, apenas a título de esclarecimento,  cumpre
acrescentar não ser encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos
legais apontados pelos litigantes. Bastando a motivação na prestação jurisdicional, a
teor do art. 458, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal,
com a indicação, pelo Juiz, das bases legais as quais dão suporte a sua decisão.

Com  base  nas  razões  acima  aduzidas,  mantenho
todos  os  termos  do  decisum  recorrido,   fls.  181/205,  máxime  em  decorrência  do
princípio  do  livre  convencimento  motivado  utilizado  em  harmonia  com  a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal e da doutrina especializada. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É como VOTO.

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

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.
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Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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