
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004256-13.2010.815.0011 — 2ª Vara Cível de Campina 
Grande
RELATOR        : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE       : Banco Finasa S/A
ADVOGADO    : Luis Felipe Nunes Araujo
APELADO        : Alberto Jorge Agra
ADVOGADO    : Francisco Nunes Sobrinho

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL — CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO 
DE  VEÍCULO  –  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  – 
CUMULAÇÃO  COM  OUTROS  ENCARGOS  – 
IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO.

–  Segundo entendimento sedimentado no Superior Tribunal de 
Justiça,  é  possível  a  cobrança  da  comissão  de  permanência, 
desde que não cumulada com os demais encargos previstos no 
contrato, como correção monetária, juros remuneratórios, juros 
de mora e multa.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C 
RESTITUIÇÃO  DE  INDÉBITO.  SENTENÇA  JULGADA 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO. 
PRELIMINAR. 1)  não  conhecimento  do  primeiro  apelo.  Recurso 
extemporâneo.  Intempestividade  “ante  tempus”.  Recurso 
prematuramente  oposto.  Acolhimento  da  preliminar.  Mérito.  
Aplicação  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Possi-  bilidade.  
Cobrança  de  juros  superiores  a  12%  ao  ano.  Possibilidade.  
Capitalização  mensal  de  juros.  
Possibilidade. Comissão de permanência. Cumulação com  outros 
encargos. Impossibilidade. Repetição do indébito. Apenas na forma 
simples.  Honorários  advocatícios.  Sucumbência  recíproca 
configurada.  Seguimento negado do pri-  meiro apelo e provimento  
parcial do do segundo apelo -(TJPB; AC 0004666-71.2010.815.0011;  
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti  
de Albuquerque; DJPB 23/07/2014; Pág. 18) 
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Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Finasa S/A 
contra a sentença de fls. 268/281, que nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada 
por Alberto Jorge Agra, julgou procedente em parte o pedido inicial.

Em suas  razões  recursais  (fls.  284/304),  o  apelante  aduz  em 
síntese ser possível a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, bem 
como ser legal as clausulas contratuais firmadas, pois previamente pactuadas. Nesses 
termos, pugna pelo provimento recursal.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 308/310. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta Procuradoria  de Justiça,  em 
parecer de fls. 318/321, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 

É o Relatório. Decido.

Depreende-se  dos  autos  que  o  promovente  ajuizou  Ação 
Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, assegurando ter 
firmado contrato de financiamento para aquisição de veículo, no qual havia cobrança 
ilegal de taxas de administração e de juros sobre estas.

Ao  apreciar  o  mérito  da  causa,  o  magistrado  a  quo julgou 
procedente em parte o pedido inicial para, tão somente, determinar que a comissão de 
permanência  seja  cobrada  apenas  de  forma  não  cumulativa,  sem  a  incidência  de 
quaisquer outros encargos moratórios.

Pois bem.

Segundo  entendimento  sedimentado  no  Superior  Tribunal  de 
Justiça, é  possível a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada 
com  os  demais  encargos  previstos  no  contrato,  como  correção  monetária,  juros 
remuneratórios, juros de mora e multa.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.  INCIDÊNCIA  DO  CDC. 
POSSIBILIDADE.  MITIGAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  PACTA  SUNT 
SERVANDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.  INVIABILIDADE 
DE CUMULAÇÃO COM  OS  DEMAIS  ENCARGOS  MORATÓRIOS. 
AGRAVO  NÃO  PROVIDO. 1.  No  pertinente  à revisão das  cláusulas 
contratuais,  a  legislação  consumerista,  aplicável  à  espécie,  permite  a  
manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas,  o que 
acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. 2. "a 
importância  cobrada  a  título  de comissão de permanência não  poderá 
ultrapassar  a  soma  dos  encargos  remuneratórios  e  moratórios  previstos  
no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não  
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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". (resp nº 1.058.114/rs e RESP nº 1.063.343/rs, segunda  
seção, Rel. P/ acórdão o Min. João Otávio de noronha, dje de 16/11/2010).  
3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento. (STJ;  AgRg-REsp 
1.422.547; Proc. 2013/0397031-5; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe  
Salomão; DJE 14/03/2014)  

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL.  
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  
CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E  MULTA CONTRATUAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  DIVISÃO  DOS  ÔNUS  DA 
SUCUMBÊNCIA.  FUNDAMENTO  NÃO  ATACADO.  INCIDÊNCIA  DA 
SÚMULA 283/STF.
1.  Consoante  entendimento  assente  na  2ª  Seção  desta  Corte  Superior,  
admite-se  a  comissão  de  permanência  durante  o  período  de  
inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada 
ao  percentual  fixado no  contrato  (Súmula  nº  294/STJ),  desde  que não 
cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30/STJ),  com os juros 
remuneratórios  (Súmula  nº  296/STJ)  e  moratórios,  nem  com  a  multa 
contratual.
2.  No pertinente aos ônus de sucumbência,  o  recurso especial  deixou de  
impugnar  fundamento  do  acórdão  recorrido,  como  seria  de  rigor.  A  
subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto 
impugnado,  impõe o  não-conhecimento  da  pretensão  recursal,  a  teor  do  
entendimento disposto na Súmula nº 283/STF:  "É inadmissível o recurso  
extraordinário  quando  a  decisão  recorrida  assenta  em  mais  de  um 
fundamento  suficiente  e  o  recurso  não  abrange  todos  eles."  3.  Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.(STJ  –  AgRg  no  Edcl  no  Ag  
1035934/SP – Rel.Min.Luis Felipe Salomão – 4ª Turma – 27/06/2011)

In casu, como bem ressaltou o magistrado singular “percebe-se 
que o instrumento avençado pelas partes destoou das normas aplicáveis à espécie, bem 
como da jurisprudência predominante nas instâncias superiores, já que, conforme se 
observa da Cláusula 15, § 6º, do contrato objeto da causa (fl. 257), a referida comissão  
foi indevidamente cumulada com outros encargos moratórios, devendo ser cobrada,  
por conseguinte, de forma exclusiva, em caso de mora da parte devedora.”.

Outro não é o entendimento desse E. Tribunal:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE REVISÃO DE CONTRATO C/C 
RESTITUIÇÃO  DE  INDÉBITO.  SENTENÇA  JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. 1) 
não  conhecimento  do  primeiro  apelo.  Recurso  extemporâneo.  
Intempestividade  “ante  tempus”.  Recurso  prematuramente  oposto.  
Acolhimento  da  preliminar.  Mérito.  Aplicação  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor. Possi- bilidade. Cobrança de juros superiores a 12% ao ano.  
Possibilidade.  Capitalização  mensal  de  juros.  
Possibilidade. Comissão de permanência. Cumulação com  outros  encargos.  
Impossibilidade.  Repetição  do  indébito.  Apenas  na  forma  simples.  
Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca configurada. Seguimento 
negado do pri-  meiro apelo e  provimento parcial  do do segundo apelo -
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(TJPB;  AC  0004666-71.2010.815.0011;  Primeira  Câmara  Especializada  
Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB  23/07/2014;  
Pág. 18) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL.  LEASING.  CAPITALIZAÇÃO  E  LIMITAÇÃO  DE 
JUROS.  INSTITUTO  JURÍDICO  ESTRANHO  AO  PACTO.  
MODALIDADE  DE CONTRATO DE  LOCAÇÃO.  PRECEDENTES. 
INADEQUAÇÃO. CUMULAÇÃO DECOMISSÃO DE PERMANÊNCIA 
COM  OUTROS  ENCARGOS  MORATÓRIOS.  PROIBIÇÃO.  
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SÚPLICA. Ocontrato de  arrendamento 
mercantil apresenta natureza jurídica diversa do financiamento e do mútuo,  
não sendo o valor empregado na aquisição do bem arrendado remunerado  
mediante o pagamento de juros, obstando o reconhecimento da prática de 
anatocismo.  -  o contrato de  arrendamento  mercantil  não  é  passível  
de revisão quanto aos juros remuneratórios visto que o mesmo é modalidade  
de contrato de  locação,  não possuindo qualquer  estipulação específica  de 
juros  remuneratórios  de  forma  a  demonstrar  sua  abusividade.  (tjgo;  AC  
180933-37.2010.8.09.0051; Goiânia; Rel. Des.  Carlos escher;  djgo 28/03/  
2012;  pág.  192).  -  admite-se  a  cobrança  da comissão de permanência no 
período  da  inadimplência,  desde  que  não  cumulada  com  correção  
monetária, juros moratórios ou remuneratórios, e multa contratual. (TJPB;  
AC 0033220-60.2010.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel.  
Des. José Ricardo Porto; DJPB 05/03/2014; Pág. 15) 

Assim,  afigura-se  que  o  banco-apelante  vem  cumulando  a 
comissão  de  permanência  com  encargos  de  mora,  fato  este  que  contraria  a 
jurisprudência pátria.

Por tais razões,  NEGO SEGUIMENTO ao apelo, nos termos 
do art. 557, caput, do CPC.

        
                                     Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014. 
                                

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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