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EMENTA:  APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS  CUMULADA  COM  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IOF, TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS
DE  TERCEIROS.  CLÁUSULAS  NÃO  ABRANGIDAS  PELO  PEDIDO.
SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  VÍCIO  COGNOSCÍVEL  DE  OFÍCIO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.  POSSIBILIDADE.  PREVISÃO DE
TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PRECEDENTES
DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRADA CUMULATIVAMENTE
COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE. SÚMULAS 30 E 472 DO STJ.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. É possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual desde que
pactuada  de  forma  expressa  e  clara,  sendo  suficiente,  para  tanto,  conforme
precedentes do STJ, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal.

2. A cobrança de comissão de permanência não pode estar cumulada com correção
monetária,  juros remuneratórios,  juros moratórios e multa  contratual.  Inteligência
das Súmulas 30 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0005194-45.2011.815.0731,  em que  figuram como  partes  José  Cabral
Chaves Filho e o Banco GMAC S/A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial. 

VOTO.

Banco GMAC S/A, em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de
Indébito, em face dele ajuizada por José Cabral Chaves Filho, interpôs apelação,
f. 120, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo, f.



113/118,  que,  após  rejeitar  a  preliminar  de  impossibilidade  jurídica  do  pedido,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas
contratuais que permitem o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, de tarifa de
cadastro e de outras despesas (serviços de terceiros) e para afastar a cobrança da
capitalização  de  juros,  da  comissão  de  permanência  e  de  multa  superior  a  2%,
determinando,  ainda,  a  devolução,  na  forma  simples,  dos  valores  pagos
indevidamente, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, f. 121/139, defendeu a legalidade da capitalização mensal
dos juros, porquanto autorizada pelo art. 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/04 e
livremente pactuada com o apelado, conforme cláusula 8.1 da Cédula de Crédito
Bancário, f. 38.

Argumentou  que  o  contrato  não  prevê  a  cumulação  da  comissão  de
permanência  com  a  correção  monetária  e  que  não  há  vedação  legal  quanto  à
cumulação com os juros.

Requereu,  por  fim,  a  reforma  da  sentença  para  que  sejam  julgados
totalmente improcedentes os pedidos.

Em  suas  contrarrazões,  f.  143/158,  o  apelado  sustentou  a
inconstitucionalidade da MP 2170-36/2001 e, consequentemente, da capitalização
mensal dos juros, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Desnecessária  a  intervenção do Ministério  Público  no feito,  por  não se
configurar qualquer das hipóteses do art. 82 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 140, razão pela qual,
estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

Consta da petição inicial, f. 02/32, que o autor, ora apelado, pediu a revisão
do contrato tão somente quanto à capitalização mensal dos juros remuneratórios e à
cobrança da comissão de permanência cumulativamente com a multa e com os juros
moratórios, além da repetição do indébito em dobro dos valores acrecidos em cada
parcela em decorrência daquela capitalização, havendo informado, expressamente,
f.  04, que as cláusulas referentes à tarifa de cadastro e aos serviços de terceiros
foram questionadas em demanda proposta perante o Juizado Especial Cível, o que
significa que o Juízo decidiu extra petita quando incluiu na condenação a nulidade
dessas cláusulas e a devolução dos valores pagos para custeio dessas tarifas e do
Imposto sobre Operações Financeiras1.

1AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  DE  ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL  -  CONTRATO  DE  PARTICIPAÇÃO  FINANCEIRA  -  DECISÃO



O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado conforme a
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de
que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, desde que
pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente, para permitir a cobrança da
taxa  efetiva  anual  contratada,  a  previsão  de  taxa  de  juros  anual  superior  ao
duodécuplo da mensal2.

O contrato em análise, f. 38/39, prevê taxa de juros de 0,99% ao mês e de
12,54% ao ano. Multiplicando-se a taxa mensal por doze, chega-se ao percentual de
11,88%,  que  é  inferior  à  taxa  anual,  o  que  torna  evidente  a  pactuação  da
capitalização de juros, nos termos do entendimento acima invocado.

Por outro lado, dos enunciados 30 e 472 da súmula da jurisprudência domi-
nante do STJ extrai-se que a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, inclusive com os juros de
mora3.

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. [...] 2. A jurisprudência desta
Corte é no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como o vício de julgamento extra petita,
embora passíveis de conhecimento de ofício na instância extraordinária, não prescindem do requisito
do prequestionamento. Precedentes: AgRg nos EREsp 947.231/SC, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em 23.04.2012, DJe 10.05.2012; e AgRg nos EREsp 999.342/SP,
Rel.  Ministro  Castro Meira,  Corte Especial,  julgado em 24.11.2011,  DJe  01.02.2012.  3.  Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg no  REsp 1166379/RS,  Rel.  Ministro  MARCO BUZZI,  QUARTA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/04/2013)

2CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM  GARANTIA DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei  de Usura)  em intervalo inferior  a  um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital  e  sobre eles  passam a incidir  novos juros.  2.  Por outro lado,  há os
conceitos  abstratos,  de  matemática  financeira,  de  "taxa  de  juros  simples"  e  "taxa  de  juros
compostos",  métodos  usados  na  formação  da  taxa  de  juros  contratada,  prévios  ao  início  do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001),  desde que expressamente  pactuada."  -  "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". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.  5.  É  lícita  a  cobrança  dos  encargos  da  mora  quando  caracterizado  o  estado  de
inadimplência,  que  decorre  da  falta  de  demonstração  da  abusividade  das  cláusulas  contratuais
questionadas.  6.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  nessa  extensão,  provido  (STJ,  REsp
973827/RS,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Rel.  p/  acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,
Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, publicado no DJe em 24/09/2012).

3CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO



As cláusulas 11.4 e 12, f. 40/41, preveem a comissão de permanência em
conjunto com juros de mora, multa contratual etc., havendo afronta, portanto, ao en-
tendimento jurisprudencial citado.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe parcial provimento, para afastar da
condenação a revisão das cláusulas referentes à tarifa de cadastro, aos serviços de ter-
ceiros e ao IOF, e para julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade da
capitalização  mensal  dos  juros  e,  consequentemente,  de  devolução  dos  valores  daí
acrescidos ao contrato, bem como para, considerando a sucumbência recíproca, distri-
buir igualmente entre os litigantes o pagamento das custas, observado o art. 12 da Lei
nº 1.060/50 quanto ao apelado, por ser beneficiário da gratuidade judiciária, f. 45, e
compensados os honorários advocatícios, ex vi do art. 21, caput, do Código de Processo
Civil, mantendo a Sentença nos demais termos.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO  SIMPLES  DO  INDÉBITO.  RECURSOS  REPETITIVOS.
TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.  FINANCIAMENTO  DO  IOF.  POSSIBILIDADE.  1.  A
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de
contrato  de  adesão,  a  compensação/repetição  simples  do  indébito  independe  da  prova  do  erro
(Enunciado  322  da  Súmula  do  STJ).  [...]  (STJ,  REsp  1255573/RS,  Rel.  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, publicado no DJe 24/10/2013).


