
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO 
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0013993-69.2012.815.0011
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Advogado : Antônio Braz da Silva 
Agravado : Orismar Evaristo de Oliveira
Advogados : Camilla Clara Di Paula Pinto e outro

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO.
INTELIGÊNCIA DO ART.  557,  CAPUT,  DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO.  PONTOS
ENFRENTADOS  NA  DECISÃO  RECORRIDA.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  ALEGAÇÃO  DE
LEGALIDADE DE INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.  PEDIDO  NÃO  SUSCITADO  NO
APELATÓRIO.  PRECLUSÃO  TEMPORAL.
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.  194/209,
interposto  pelo  HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo contra decisão monocrática,
fls. 176/192, que negou seguimento à Apelação, interposta pelo ora agravante, em face
de Orismar Evaristo de Oliveira, nos seguintes termos:

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO.
 
Em suas razões, o recorrente, em suma, afirma o prévio

conhecimento e  anuência das  cláusulas  contratuais  pelo  demandante,  tendo havido,
portanto, o cumprimento de todas as condições exigidas para a validade jurídica do ato,
impossibilitando, dessa forma, a revisão contratual,  em obediência aos princípios da
segurança jurídica das relações negociais e da pacta sunt servanda. Defende a viabilidade
da cobrança  de inserção de gravame, do seguro proteção e da promotora de vendas,
assim como a legalidade de incidência da capitalização mensal de juros nas prestações
do  contrato,  com  esteio  na  legislação  correlata  e  jurisprudência  pátria.  Ressalta  a
inviabilidade de restituição de valores, pois exigidos em consonância com o livremente
pactuado. 
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É o RELATÓRIO.

VOTO

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

À  guisa  de  esclarecimento,  deve-se  registrar  que  na
apelação de fls. 143/146, o recorrente tratou de enumerar genericamente a legalidade
dos  serviços  de  terceiros.  Só  os  discriminando  neste  reclamo,  sob  as  rubricas  de
inserção de gravame, seguro proteção e promotora de vendas. Nessa ordem, entende-
se 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. 118/132, 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
explicitamente 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 anteriormente:

(…) Dessa forma, não há respaldo na alegação de que é
inviável ao Julgador declarar, de ofício, a nulidade das
cláusulas contratuais.
Entrementes, também não prospera a afirmação de que
possui  autorização  do  Conselho  Monetário  Nacional
para exigir que o consumidor pague pela prestação de
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serviços de terceiros, notadamente por estarem inclusos
no Custo Efetivo Total do contrato.
Neste  tema,  a  cobrança  dos  itens  discriminados  na
cláusula  nº  5,  fl.  29,  máxime  a  despesa  de  gravame,
promotor  de  venda,  pagamento  de  despesas  de
terceiros -, onera excessivamente o consumidor e, como
tal, deve ser afastado.
Na ocasião, o Magistrado pontuou à fl. 130:
(...) Na hipótese dos autos, muito embora o contrato de
fls.  29/31  –  que  foi  subscrito  em  08.03.2010-,  tenha
previsto  expressamente  a  cobrança  dos
Serviços/Despesas de Terceiros (Item 5, fl. 29), a soma
dos valores exigidos (R$ 6.376,00) se revelou abusiva, já
que representou algo em torno de 12% (doze por cento)
do valor financiado (R$ 56.000,00), reputando-se, com
isso, a ilegalidade de sua cobrança.
Por  tais  razões,  a  parte  promovida  deve  procedera
devolução  simplificada  à  parte  requerente  do  valor
cobrado pelas tarifas acima de 5% (cinco por cento) do
valor do financiamento.
Deveras, é do conhecimento geral que sua cobrança não
deve  ser  repassada  ao  consumidor,  uma  vez  que  é
inerente  ao  próprio  serviço  prestado  pela  instituição
financeira,  devendo,  portanto,  por  ela  ser  suportada.
Logo, tal ônus não deve ser transferido ao contratante,
o  qual  já  suporta  os  encargos  legais  decorrentes  da
simples celebração da avença. Nesse sentido, vejamos o
que  preconiza  o  art.  51,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor:
Art.  51.  São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(...)
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
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(...)
IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;
(...)
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de
cobrança de sua obrigação,  sem que igual direito lhe
seja conferido contra o fornecedor;
(…)
Assim, entendo pela ilegalidade da cobrança das tarifas
administrativas e repassadas indevidamente ao cliente.
Prosseguindo,  cumpre  analisar  o  pleito  referente  à
devolução  dos  valores  indevidamente  exigidos,
acolhido  pelo  julgador,  quando  da  prolatação  da
sentença. 
Nesse  norte, cabível  a  aplicabilidade  do  art.  42,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  quando  ocorrer
saldo  em  favor  da  parte  autora,  dada  à  natureza
consumerista  da  relação  processual  em apreço. Eis  o
preceptivo legal:
Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor
inadimplente  não  será  exposto  a  ridículo,  nem  será
submetido  a  qualquer  tipo  de  constrangimento  ou
ameaça.
Parágrafo  único.  O  consumidor  cobrado  em  quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção  monetária  e  juros  legais,  salvo  hipótese  de
engano justificável.
(…)
Denota-se,  por  conseguinte,  que,  no  presente  caso,
restaram  caracterizados  os  requisitos  essenciais  para
aplicação do disposto no parágrafo único, do art. 42, do
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Código  de  Defesa  do  Consumidor,  em  razão  da
cobrança  pelos  serviços  de  terceiros  repassados  ao
contratante, na forma instituída pelo Magistrado   a quo  .  

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.

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 nos motivos acima aduzidos, mantenho todos
os termos do  decisum  recorrido, fls.  176/192, 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.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
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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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