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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE 
CONTRATO. RECONHECIMENTO  DA 
ABUSIVIDADE DA TAC E TEC. DEVOLUÇÃO EM 
DOBRO.  PEDIDO JULGADO  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS 
SEM  EXPRESSA  PREVISÃO.  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA  MANTIDA.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO APELATÓRIO.

− A capitalização mensal  de  juros  é  permitida 
nos contratos celebrados após a edição da MP nº 
1.963-17, de 30 de março de 2000, reeditada sob o 
nº  2.170-36/2001,  desde  que  expressamente 
pactuada. No caso dos autos, diante da inexistência 
de  cláusula  prevendo  a  taxa  mensal,  resta 
impossível a analise da incidência da capitalização 
dos juros, restando vedada sua cobrança.

− Mostra-se válida a comissão de permanência, 
desde  que  pactuada.  Entretanto,  não  poderá 
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 
moratórios  previstos  no contrato,  ou  seja:  a)  juros 
remuneratórios  à  taxa  média  de  mercado,  não 
podendo ultrapassar o percentual contratado para o 
período da normalidade;  b)  juros  moratórios  até  o 
limite de 12% ao ano e c) multa contratual limitada a 
2% do valor da prestação. Paradigma do STJ. RESP 
1.058.114-RS.  Inviabilidade  da  cumulação  da 
comissão de permanência com correção monetária, 
juros remuneratórios e demais encargos moratórios 
(Súmula nº 472 do STJ).

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
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CONTRATO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  SEGUIMENTO NEGADO.

− É  inepta  a  Apelação  quando  o  Recorrente 
deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de 
direito  que  impunham  a  reforma  pleiteada  ou  de 
impugnar,  ainda  que  em  tese,  os  argumentos  da 
sentença. 

Vistos etc.

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por Daniel Elias Diniz 

Mendes Felizardo e Banco Finasa S/A, irresignados com a sentença proferida 

pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sapé que julgou parcialmente 

procedente o pedido formulado na Ação de Revisão de Contrato proposta por 

Daniel Elias Diniz Mendes Felizardo.

Nas razões da Apelação, o Promovente  reiterou a ilegalidade 

da capitalização de juros e comissão de permanência.

Contrarrazões não apresentadas.

O Promovido, na razões de Apelação, alegou a legalidade da 

cobrança taxa de juros remuneratórios e moratórios, capitalização de juros e 

comissão de permanência (fls.110/116).

Contrarrazões apresentadas às fls.160/165.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito 

(fls.177/179). 

É o relatório. 

DECIDO

Versam  os  autos  sobre  Ação  Revisional  de  Contrato  de 

Financiamento de Veículo, tema já bastante debatido em nosso Tribunal.
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APELAÇÃO DO PROMOVENTE

O Promovido reitera a ilegalidade na cobrança da comissão de 

permanência e capitalização de juros. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Quanto  a  forma  correta  de  demonstrar  a  pactuação  da 

capitalização dos juros em contratos bancários, o STJ consolidou a posição de 

que a sua contratação pode ser verificada pela redação das cláusulas gerais ou 

quando a multiplicação da taxa de juros mensal pelos doze meses do ano é 

menor que a taxa anual prevista no contrato.

No caso concreto, não há indicação, no contrato, da taxa anual 

de juros remuneratórios pactuada, mas apenas do Custo Efetivo Total – CET, o 

qual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de 

crédito e de arrendamento mercantil.

Desta  forma,  nos  contratos  de  arrendamento  mercantil  é 

aceitável a capitalização mensal (apenas em contratos firmados a partir de 31 

de março de 2000/MP nº 2.170/2001) ou a anual, se expressamente verificada 

a  existência  da taxa  de  juros  anual  superior  ao  duodécuplo  da  mensal. 

Ausente pactuação expressa da taxa atual, impossível aferir a incidência da 

capitalização de juros. 

Nesse sentido, é a atual jurisprudência do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO  BANCÁRIO.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL. 
REVISÃO NO STJ.
IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS 
COMPOSTOS.
1. O recurso especial não é a sede própria para a discussão de 
matéria  de  índole  constitucional,  sob pena de usurpação da 
competência exclusiva do STF.
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à 
anual  deve  vir  pactuada  de  forma  expressa  e  clara. A 
previsão  no  contrato  bancário  de  taxa  de  juros  anual 
superior  ao  duodécuplo  da  mensal  é  suficiente  para 
permitir  a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª 
Seção,  REsp  973.827/RS,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  Maria 
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Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.(AgRg  no 
AREsp 349.807/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013).

Portanto,  como não há no contrato colacionado aos autos a 

discriminação  da  taxa  efetiva  mensal,  inexiste  a  pactuação  expressa  da 

capitalização mensal dos juros, restando vedada a sua cobrança.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

A cláusula contratual  que prevê a cobrança de comissão de 

permanência, por si só, não é potestativa, conforme entendimento sumulado do 

STJ (Súmula nº 294). Outrossim, nos termos do REsp nº 1.058.114 – RS, é 

admitida  a  cobrança  da  comissão  de  permanência  durante  o  período  de 

inadimplência,  porém  esta  não  pode  ultrapassar  a  soma  dos  encargos 

remuneratórios  e  moratórios  previstos  no  contrato,  ou  seja:  a)  juros 

remuneratórios  à  taxa  média  de  mercado,  não  podendo  ultrapassar  o 

percentual  contratado para o período de normalidade da operação;  b) juros 

moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do 

valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

Todavia,  é  impossível  sua cobrança cumulada com correção 

monetária  (Súmula  nº  30⁄STJ),  com  os  juros  remuneratórios  (Súmula  nº 

296⁄STJ), bem como com os demais encargos moratórios (juros moratórios e 

multa).

Nesse  sentido,  os  seguintes  julgados:  AgRg  no  REsp 

1057319⁄MS,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado  em 

19.08.2008, DJ de 03.09.2008; e AgRg no REsp 986.508⁄RS, Rel. Ministro Ari 

Pargendler, Terceira Turma, julgado em 20.05.2008, DJ de 05.08.2008.

Desse  modo,  presente  a  incidência  de  qualquer  desses 

encargos após a caracterização da mora, hão de ser afastados, mantendo-se 

somente a comissão de permanência, desde que pactuada.

No caso em tela, a comissão de permanência foi previamente 
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estipulada nos instrumentos contratuais (cláusula 2 do contrato), estando em 

conformidade com o entendimento acima delineado.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença neste ponto. 

APELAÇÃO DO PROMOVIDO

Inicialmente, destaco que o Promovido interpôs dois Recursos 

Apelatórios. No entanto, analiso apenas o primeiro Recurso interposto de fls. 

114/136, por ter sido ajuizado anteriormente ao Recurso de fls.137/155. 

 

Pois  bem.  Analisando  os  autos,  verifica-se  que  o Recurso 

Apelatório  não  merece  ser  conhecido  em  face  da  ofensa  ao  princípio  da 

dialeticidade. 

Com efeito,  ao  manusear  o caderno processual,  percebe-se 

que o Apelante tratou de tarifas divergentes daquelas consideradas abusivas 

pela decisão.

In  casu,  deveria  o  Suplicante  demonstrar  o  desacerto  da 

sentença,  trazendo  argumentos  aptos  a  modificá-la,  qual  seja,  referente  a 

abusividade da TAC e TEC, mas não o fez. Tratou acerca da taxa de juros 

remuneratórios  e  moratórios,  capitalização  de  juros  e  comissão  de 

permanência.

A Ministra  Nancy  Andrighi  ressaltou  no  Resp  1320527/RS, 

julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012, que “é inepta a Apelação quando o 

Recorrente  deixa  de  demonstrar  os  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que 

impunham  a  reforma  pleiteada  ou  de  impugnar,  ainda  que  em  tese,  os 

argumentos da sentença”.

Outrossim,  impende  ainda  consignar  que  o  juízo  de 

admissibilidade, no tocante à apreciação de todos os pressupostos recursais, 

constitui matéria de ordem pública, devendo ser apreciado pelo órgão julgador, 

independente do requerimento das partes.
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A respeito do âmbito de aplicação do princípio da dialeticidade, 

que deve sempre ser invocado em nome da celeridade e economia processual, 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam:

“O sistema permite ao relator,  como juiz preparador do 
recurso de competência do colegiado, que decida como 
entender  necessário,  de  acordo  com  o  seu  livre 
convencimento  motivado  (CPC  131).  O  que  a  norma 
reformada  quer  é  a  economia  processual,  com  a 
facilitação  do  trâmite  do  recurso  no  tribunal.  O  relator 
pode decidir tudo, desde a admissibilidade do recurso até 
o seu próprio mérito, sempre sob controle do colegiado a 
que pertence,  órgão competente para decidir,  de modo 
definitivo,  sobre  admissibilidade  e  mérito  do  recurso”. 
(Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 815).

Destarte,  pelos motivos acima delineados,  com fulcro no art. 

557 do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PROMOVENTE, 

para considerar abusiva a capitalização de juros E  NEGO SEGUIMENTO AO 

APELO DO PROMOVIDO.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de julho de 2014.

    Juíza convocada Vanda Elizabeth Marinho
                     Relatora
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