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PROCESSUAL CIVIL –  Agravo interno – In-
surgência  contra  decisão  que  deu  parcial
provimento  à  apelação  cível  –  Ação  de
Consignação  em  pagamento  c/c  revisão
contratual e anulação de cláusulas – Con-
trato Bancário – Sentença – Pedidos julga-
dos parcialmente procedentes – Irresigna-
ção  –  Banco  –  Capitalização  de  juros  –
Pressuposto – Pactuação expressa – Ino-
corrência – Cobrança – Abusividade – Re-
curso  Repetitivo  –  STJ  –   Entendimento
consolidado  –  Inteligência  do  artigo  557,
“caput”, do CPC –  Manutenção da decisão
– Desprovimento. 

— É incabível a cobrança de juros capitali-
zados  quando não há disposição contratual
autorizando tal prática.

— O relator deve obstar, monocraticamente
e com fulcro no art. 557, “caput”, do Código
de  Processo  Civil,  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal
Superior.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo de instrumento acima identificados.

A C O R D A M, em  Segunda  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento ao recurso de
agravo interno, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento de
folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por
AYMORÉ  CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTO  S/A, contra
decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do autor.

Consta dos autos que  MÁRCIA DO CAR-
MO SILVA LIRA promoveu ação de consignação em pagamento c/c revisão
contratual e anulação de cláusulas em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCI-
AMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando revisar as cláusulas contratuais
do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

A decisão da MM. Juíza “a quo” julgou par-
cialmente procedente (fl.  100/107) a petição inicial,  declarando ilegal  a co-
brança de juros capitalizados e determinou a repetição do indébito na forma
simples. 

O  banco/apelante  irresignado  (fl.109/136)
devolve a matéria à instância superior para persistir na tese da prática legal
da cobrança de juros capitalizados ao invocar a força vinculante dos contratos
e a boa-fé da instituição financeira.

Sem contrarrazões (fl. 140).

Feito  não  remetido  ao  Ministério  Público,
em razão do não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 82, do Códi-
go de Processo Civil, como também não há exigibilidade prevista na lei de re-
cursos (lei nº 8.038/90).

Às fls. 144/151, o então relator, Dr. Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  convocado  para  substituir  este  signatário,  negou
seguimento à apelação cível, por entender que o recurso estava em confronto
com jurisprudência consolidada do respectivo Tribunal e do Superior Tribunal
de Justiça,  declarando abusiva a capitalização dos juros contratados,  haja
vista a ausência de expressa previsão no intrumento. 
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Inconformado,  o  apelante  interpôs  o
presente  agravo  interno  fitando  seu  integral  provimento  e  a  consequente
reversão da decisão que negou seguimento ao apelo, para que seja julgada
totalmente procedente, pugnando, por fim, que o presente agravo interno seja
submetido a julgamento por esta Egrégia Corte.

É o que importa relatar. 

VOTO

Como é cediço, o Código de Processo Civil,
em seu art.  557,  “caput”,  permite  ao relator  negar  seguimento ao  recurso
manifestamente inadmissível,  prejudicado ou em confronto com súmula ou
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  STF  e  de  Tribunal
Superior. Noutro viés, o § 1º-A do mesmo dispositivo legal prescreve que o
relator  também poderá  dar  provimento  monocrático  ao  recurso,  quando  a
decisão  recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. Confira-se:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

§  1o-A  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.

Contra as decisões monocráticas do relator,
o referido “codex” prevê o cabimento de agravo interno, no prazo de cinco
dias. Não havendo a retratação do relator, o agravo será submetido ao órgão
colegiado. Provido o agravo manejado, o recurso originário terá seguimento.
Veja-se:

Art. 557. Omissis

§ 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias,
ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se
não houver retratação, o relator apresentará o processo
em mesa, 
proferindo  voto;  provido  o  agravo,  o  recurso  terá
seguimento.

Não  vislumbro,  nas  razões  do  presente
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agravo, fundamento suficiente a modificar a decisão monocrática,  proferida
com base no citado dispositivo.

É  que  a  postulação  cinge-se  na  suposta
não  obrigatoriedade  de devolução  dos  valores  cobrados  no  contrato,  que
afirma  se revestirem de legalidade, reconhecidos como abusivos pela própria
sentença, referentes à limitação dos juros remuneratórios.

Ocorre que, as alegações da ora agravante
não foram totalmente acatadas em sede de apelação por se apresentarem em
sério confronto com o entendimento pacífico firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, bem como por esta Corte.

DA APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS

Não se pode negar que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo.

Nos termos do art. 3º da Lei n. 8.078/90:

"Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo,  mediante  remuneração,  inclusive  as  de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária."
 

O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, a respeito, foi consagrado na Súmula nº. 297:

"O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às
instituições financeiras."

É de se lembrar,  entretanto,  que somente
podem ser objeto de revisão judicial  as cláusulas contratuais questionadas
pelo consumidor-demandante, não podendo o magistrado, de ofício, revisar o
contrato. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 381, editada recentemente
pelo STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício,
da abusividade das cláusulas.”

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO – OMISSÃO DO BANCO
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Registre-se  que  o  Banco/Apelante  foi
intimado (pedido na inicial) para exibir cópia do contrato pactuado com o
Apelado(a),  mas  se  mostrou  inerte  quanto  a  esse  ônus  processual,
importando assim, nas consequências preconizadas pelo inciso I do art. 359
do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 358. O juiz não admitirá a recusa:
I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir;
II - se o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no
processo, com o intuito de constituir prova;
III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às
partes.
Art.  359.  Ao  decidir  o  pedido,  o  juiz  admitirá  como
verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da
coisa, a parte pretendia provar:
I  -  se  o  requerido  não  efetuar  a  exibição,  nem  fizer
qualquer declaração no prazo do art. 357;
II - se a recusa for havida por ilegítima. (grifei).

Nesse sentir, o Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO
E  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA
COPESUL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA.
PENA  DE  CONFISSÃO.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.
CABIMENTO. MÁ-FÉ CONFIGURADA.
I- A princípio, presumem-se verdadeiros os fatos que se
pretendiam provar com os documentos que a parte se
recusou a exibir, não obstante a determinação judicial
expressa,  mas  a  presunção  de  veracidade  poderá  ser
infirmada pelo  julgador  quando  da  formação  do  seu
livre convencimento em face das provas constantes dos
autos.
II-  Estando  configurada  a  má-fé  do  recorrido  na
execução da obrigação contratual, impõe-se a repetição
em dobro do valor indevidamente cobrado.
III.- Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp
867.132/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  07/12/2010,  DJe  07/02/2011)
(grifei).

E,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL  -  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO
BANCÁRIO  -  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -
DEVER  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  DE
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APRESENTAR DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES
- OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - DEVER DE
INFORMAÇÃO  -  PRINCÍPIO  DA  BOA-FÉ
OBJETIVA -  CONDICIONAMENTO OU RECUSA -
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR  -  INOVAÇÃO  RECURSAL  -  ANÁLISE  NESTA
FASE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO. (AgRg no AREsp 82.733/SP, Rel. Ministro
MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
28/02/2012, DJe 08/03/2012). (grifei).

Por fim,

PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS.
I  -  Não  há  que  se  falar  em  violação  do  art.  535  do
Código  de  Processo  Civil  (CPC)  ou  negativa  de
prestação jurisdicional.
II - A legitimidade passiva da agravante decorre de ela
haver  celebrado  o  contrato  objeto  da  lide  (Súmula
07/STJ).
III  -  A afirmação da  agravante  de  que  não possui  o
documento presume-se recusa e não tem o condão de
afastar  o comando legal  do art.  358 do CPC,  nem a
decisão  nele  amparada  no  sentido  de  que,  sendo  o
contrato comum às partes, deveria ser guardado para
ser apresentado em momento oportuno.
IV  -  Já  reconheceu  esta  Corte  que  se  tratando  de
"documento comum às partes, não se admite a recusa de
exibi-lo,  notadamente  quando  a  instituição  recorrente
tem  a  obrigação  de  mantê-lo  enquanto  não  prescrita
eventual ação sobre ele" (AgRgAg nº 647.746/RS, Quarta
Turma,  Relator  o  Ministro  Barros  Monteiro,  DJ  de
12/12/05). Incidente, na hipótese, a Súmula 83/STJ.
Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg  no  Ag
1128185/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  28/04/2009,  DJe  13/05/2009).
(grifei).

Com  efeito,  a  recusa  manifesta do
Banco/apelante  na  exibição  do  aludido  contrato  importa  na  presunção  da
veracidade dos fato alegados; no caso, a capitalização de juros.

Note-se  que  o  banco  dispõe  do  contrato,
mas recusou-se a exibi-lo, para assim , tentar frustar o conhecimento do seu
teor; presumindo-se, verdadeiras as afirmações alegadas na inicial.

Razão  pela  qual,  a  sentença  primou  em
rechaçar a aplicação de multa, como pretendido pelo autor, para acolher a
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pretensão inicial ao considerar procedente a incidência da cobrança de juros
capitalizados sem que haja expressa pactuação no contrato.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS 

No  tocante  à  cobrança  de  juros
capitalizados,  a  jurisprudência  pacífica  do  Colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça orientou-se no sentido de considerá-lo legal, desde que para contratos
firmados após 31.03.2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória
1.963-17/2000  –  que  depois  foi  convertida  na  Medida  Provisória  2.170-
36/2001 - e desde que haja expressa previsão contratual.

Entretanto,  no  caso  vertente  não  há
cláusula expressa no no contrato, conforme presunção,  pactuação da
capitalização de juros,  sendo, portanto, ilegal a sua cobrança inserida no
quadro descrito do aludido contrato.

 
Neste  contexto,  corroborando  os

fundamentos  já  expostos,  importante  a  transcrição  do  seguinte  julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.
BANCÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS  DE  CONTRATO
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. NOVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  INOVAÇÃO  À  LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A capitalização dos juros em periodicidade mensal é
admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de
março  de  2000  (MP  nº  1.963-17/2000),  desde  que
pactuada.
2.  Pacífico  o  entendimento  desta  Corte  em  admitir  a
revisão  de  contratos  bancários  extintos  pela  novação.
Súmula 286/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (STJ,
AgRg  no  REsp  549.750/RS,  Rel.  Ministro   HONILDO
AMARAL DE  MELLO  CASTRO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/AP),  4ª  Turma,  julgado  em
17/12/2009, DJe 11/02/2010). (grifei).

E, 

BANCÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS  DE  CONTRATO
BANCÁRIO. 
-  Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
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edição da MP nº 1.963-17⁄00 (reeditada sob o nº 2.170-
36⁄01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde
que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido (STJ – 2ª Seção - REsp 1.112.880⁄PR, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 19⁄5⁄2010). (grifei).

Por fim,
 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
1. [...]
2.  A capitalização mensal  dos  juros  é  admissível  nos
contratos bancários celebrados a partir da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00), desde que
pactuada.
3. As instâncias ordinárias não se manifestaram acerca
da  expressa  pactuação  da  capitalização  mensal  de
juros, o que impossibilita a sua cobrança, já que, nesta
esfera  recursal  extraordinária,  não  é  possível  a
verificação  de  tal  requisito,  sob  pena  de  afrontar  o
disposto nas súmulas nºs 5 e 7⁄STJ.  Agravo regimental
não provido, com aplicação de multa (STJ – 4ª Turma -
AgRg  no  REsp  1.076.452⁄SP,  Rel.  Min.  Luis  Felipe
Salomão, DJe 24⁄08⁄2011). (grifei).

É  importante  assinalar  que  se  cuida  de
contrato bancário que inclui todas as espécies  de operações de crédito de
qualquer espécie,  desde que realizadas entre os bancos,  na qualidade de
policitantes e seus consumidores, destinatários do dinheiro disponibilizado via
contrato  de  adesão  a  que  submetem,  não  admitem  a  cobrança  de  juros
capitalizados não pactuados expressamente no contrato.

Constata-se  assim,  a  ilegitimidade  da
cobrança dos juros na forma capitalizada em afronta ao Código de Defesa do
Consumidor pela ausência de transparência e clareza  das obrigações que
são impostas a parte hipossuficiente. 

Isto  posto,  constatando-se  que  a  decisão
objeto do presente agravo está amparada em jurisprudência deste Egrégio
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, inexiste motivo para a sua reforma,
devendo ser negado provimento ao recurso “sub examine”. 

Ante o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada.

É o voto.
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Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba.  João  Pessoa,  16  de
setembro de 2014. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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