
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 0001511-03.2012.815.0751
Origem : 2ª Vara da Comarca de Bayeux
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Banco Honda S/A
Advogados : Ailton Alves Fernandes e Adriana Katrim de Souza Toledo
Agravado : Márcio Dantas de Santana 
Advogado : Marcus Tulio Macedo de Lima Campos 

AGRAVO INTERNO.  DECISÃO MONOCRÁTICA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  APELAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 1°-A, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. CONFIRMAÇÃO POR MEIO
DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
REVISÃO  CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  FINANCIAMENTO.  VEÍCULO.
COBRANÇA  DE  JUROS.  ABUSIVIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIMENTO.
RAZÕES  DO  AGRAVO.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DAS
RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO  OBJURGADA.
FALTA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

- O agravo interno é uma modalidade de insurgência
cabível  contra  decisão  monocrática  interlocutória,
terminativa ou definitiva proferida pelo relator.
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-  É  de  se  manter  a  decisão  monocrática  que,  nos
termos do art.  557,  §  1º-A,  do Código de Processo
Civil,  deu  provimento  parcial  ao  apelo,  mormente
quando as razões do agravo interno não demonstram
o desacerto do pronunciamento impugnado.

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. 193/199, oposto
pelo  Banco  Honda  S/A  contra  a  decisão  de  fls.  163/177,  confirmada  pela  de  fls.
185/190, que concedeu provimento parcial à Apelação interposta por Márcio Dantas
de Santana em Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito, consignando
os seguintes termos:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso,  apenas  para  reconhecer  a  ilegalidade  da
capitalização de juros e a necessidade da devolução,
em dobro, dos valores pagos indevidamente a este
título. 

Em suas razões, o recorrente requer a reconsideração
da decisão guerreada e, não sendo esse o entendimento, que o presente agravo seja
posto  em  pauta  para  julgamento  colegiado.  Para  fins  de  reforma  da  decisão
hostilizada,  o  insurgente  sustenta,  em  resumo,  a  inexistência  de  incidência  da
capitalização  de  juros  sobre  as  prestações  do  negócio  jurídico,  e,  complementa
salientando, ainda, que comprovada a ocorrência do anatocismo, sua cobrança seria
devida,  pois  permitida  pela  legislação  em  vigor.  Sustenta  a  impossibilidade  de
repetição de indébito e a necessidade de fixação do ônus de sucumbência à parte
agravada, porquanto decaída em parte mínima de sua resistência. 
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É o RELATÓRIO.

VOTO

Márcio  Dantas  de  Santana  celebrou  Contrato  de
Arrendamento Mercantil com o Banco Honda S/A para aquisição de um veículo. No
transcorrer  de  sua  vigência,  a  demandante  recorreu  ao  Judiciário,  pleiteando  a
revisão  contratual,  acoimando  nulas  e  ilegais  às  cláusulas  contratuais,  frente  ao
Código de Defesa do Consumidor.

Decidindo  a  querela,  o  Magistrado  a  quo  julgou
improcedente  o  pedido  inicial,  ocasionando,  pelo  promovido,  a  apresentação  de
recurso  apelatório,  no  qual  alega  as  seguintes  questões:  abusividade  dos  juros
cobrados; limitação devida de 12% ao ano e; a necessidade de restituição em dobro
dos valores cobrados a maior.

Por  meio  de  decisão  monocrática,  foi  dado
provimento parcial ao recurso, nos seguintes termos:

De outra sorte, o relator, nos termos do art. 557, § 1º-
A,  do  Código  de  Processo  Civil,  poderá  dar
provimento ao recurso desde que a decisão recorrida
esteja em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso,  apenas  para  reconhecer  a  ilegalidade  da
capitalização de juros e a necessidade da devolução,
em dobro, dos valores pagos indevidamente a este
título. 
Por  fim,  em  razão  da  sucumbência  recíproca,
condeno as  partes  ao  pagamento das  custas  e  dos
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil
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reais), que deverão ser reciprocamente suportados na
proporção de 50% (cinquenta por cento) pela parte
promovida  e  50%  (cinquenta  por  cento)  pela  pate
autora, cuja cobrança a este ficará suspensa em face
da gratuidade processual concedida, nos termos do
art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

Insatisfeita,  a Instituição Financeira torna aos autos
por  meio  de  Embargos  de  Declaração,  fls.  179/180,  estes  rejeitados  fls.  185/190.
Novamente inconformado, o então embargante interpõe Agravo Interno, repisando a
legalidade da capitalização pactuada, a impossibilidade de repetição de indébito e
a necessidade de fixação do ônus de sucumbência  à parte agravada,  porquanto
decaída em parte mínima de sua resistência. 

Pois bem, de início convém ressaltar que o agravo
interno  é  modalidade  de  insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória, terminativa ou definitiva proferida pelo relator.

Com  o  presente  recurso,  o  agravante  pretende
apenas rediscutir os aspectos já analisados na decisão monocrática. Senão vejamos:

A capitalização de juros. Sobre o tema, assim restou
consignado na decisão atacada:

No que diz respeito a capitalização de juros, o Juiz a
quo à fl. 125, afirmou:
No  que  se  refere  à  capitalização  de  juros,  não  se
aplica nenhuma regra às instituições financeiras, que
praticam  juros  do  mercado,  não  se  submetendo  a
súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. 
Entendo  que  agiu  equivocadamente  o  Magistrado
neste  aspecto,  pois  da  análise  dos  autos,  pois  o
contrato em análise não prevê tal encargo.
Com  efeito,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
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entendimento,  segundo  o  qual  é  permitida  a
capitalização  mensal  de  juros  nos  contratos
celebrados  por  instituições  financeiras,  após  31  de
março de  2000,  posteriormente  à  edição  da MP nº
1.963-17/00  (reeditada  sob  o  nº  2.170-36/01),  desde
que haja pactuação expressa: 
BANCÁRIO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
CLÁUSULAS ABUSIVAS. CDC. APLICABILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12%
AO  ANO.  IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.  POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE
PACTUADA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE,  DESDE QUE NÃO CUMULADA
COM  JUROS  REMUNERATÓRIOS,  CORREÇÃO
MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E/OU MULTA
CONTRATUAL.  MORA.  DESCARACTERIZAÇÃO,
QUANDO  DA  COBRANÇA  DE  ACRÉSCIMOS
INDEVIDOS  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
BUSCA  E  APREENSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO  E  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE.  INSCRIÇÃO  DO  DEVEDOR EM
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  PRESENTES  OS
REQUISITOS  ESTABELECIDOS  PELO  STJ  (RESP
527.618). PRECEDENTES. 
- Aplica-se aos contratos bancários as disposições do
Código de Defesa do Consumidor. 
- Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica
a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12%
ao ano aos contratos bancários não abrangidos por
legislação específica quanto ao ponto. 
-  Nos  contratos  celebrados  por  instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,
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posteriormente  à  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.(...). (STJ - REsp 894385/RS;
Recurso Especial 2006/0226618-6 - Relatora: Ministra
Nancy Andrighi - Órgão Julgador: 3ª Turma - Data
do  Julgamento:  27/03/2007  -  Data  da
Publicação/Fonte: DJ 16.04.2007 p. 199). 
Destarte, inegável o anatocismo, que constantemente
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.

A possibilidade da repetição de indébito.  Também
este ponto, ficou abordado no decisum que ora se pretende modificar. Vejamos:

Prosseguindo, cumpre analisar o pleito referente à
devolução  em  dobro  dos  valores  indevidamente
exigidos.  A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem se posicionado no sentindo de ser cabível
a  devolução  em dobro dos  valores  pagos  a  maior,
apenas  quando demonstrada  a  má-fé  do  credor.  A
respeito,
AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  RURAL.  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO.
AUSÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.  MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.  A jurisprudência  desta  eg.  Corte  pacificou-se  no
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sentido de considerar que o simples fato de a petição
inicial  não  se  fazer  acompanhada dos  documentos
indispensáveis  à  propositura  da  ação  de  execução
não implica, de pronto, seu indeferimento.
2.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de  que  a  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos
pelo  consumidor  somente  é  possível  quando
demonstrada  a  má-fé  do  credor. Não  ficando
configurada nos autos nenhuma menção à existência
de má-fé por parte do recorrido, a inversão do que
foi  decidido  pelo  Tribunal  de  origem,  tal  como
propugnada nas razões do apelo especial e reiterada
no  presente  recurso,  demandaria,  necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório  dos  autos,
providência  que  encontra  óbice  na  Súmula  7  do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ -
AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1041589  /  RN,  Agravo
Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso
Especial  2008/0061966-7,  Rel.  Min.  Raul  Araújo,
quarta turma, Data do Julgamento 20/06/2013, Data
da Publicação 01/07/2013) – negritei.
Entendo  configurada  a  má-fé  da  instituição
financeira,  uma  vez  que  o  banco  procedeu  com  a
capitalização ilegalmente.

Logo,  estando  a  decisão  atacada  proferida  em
consonância com a mais abalizada jurisprudência, é de se concluir pela manutenção
do  julgado  em  sua  integralidade,  não  havendo  outro  caminho  senão  o
desprovimento do presente agravo e a manutenção do ônus sucumbencial.

Com  base  nas  razões,  acima  aduzidas,  mantenho
todos os termos da decisão recorrida.
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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  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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