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PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  RELAÇÃO 
CONSUMERISTA  QUE  PERMITE  A  REVISÃO  JUDICIAL  DE 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM CASO DE APARENTE 
ABUSIVIDADE. REJEIÇÃO.

-  É  possível  a  revisão  judicial  dos  contratos,  em  caso  de  eventual 
ilegalidade existente em suas cláusulas.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL   DE  CONTRATO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL.  CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA  COM  OUTROS  ENCARDOS  DA  MORA 
(MULTA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA).  VEDAÇÃO 
CONSTANTE NA SÚMULA Nº 30 DO STJ.  RESTITUIÇÃO DE 
INDÉBITO  A  SER  OPERADA  NA  FORMA  SIMPLIFICADA. 
JURISPRUDÊNCIA  PACIFICADA  DA  CORTE  CIDADÃ  E 
DESTE SODALÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. 
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  CAPUT  DO  557  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO.

−“Os  juros  remuneratórios,  não  cumuláveis  com  a  comissão  de  
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de  
mercado  estipulada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  limitada  ao  
percentual contratado”.
(Súmula 296 do STJ).

−“A  comissão  de  permanência  e  a  correção  monetária  são  
inacumuláveis”.
(Súmula nº 30 do STJ).

−“Em relação à repetição do indébito, este Superior Tribunal orienta-se  
no sentido de admiti-la na forma simples, quando se trata de contratos  
como o dos autos. (...). Agravo improvido.”
(STJ-  AgRg  no  Ag  921.380/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 08/05/2009).

                                                                                                                                        



VISTOS.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo   Banco Wolkswagen S/A, contra 
sentença que acolheu, em parte, os pedidos formulados no bojo da Ação  Revisional, proposta por 
Noemia Alves da Costa Pereira. 

Na decisão ora guerreada (fls. 160/162), o Magistrado da Comarca de Teixeira, 
declarou nula a cláusula que previa a cumulação da comissão de permanência com juros de mora na 
avença, mantendo hígido os demais termos do contrato, como percentual de juros e capitalização, 
determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, de forma simples.

Irresignada, a financeira manejou o presente apelo (fls. 174/184), suscitando, 
em preliminar,  carência de ação e,  no mérito,  reiterando a validade da avença celebrada com a 
recorrida,  destacando os princípios contratuais do  pacta sunt servanda e da segurança jurídica, 
afirmando inexistir onerosidade excessiva, a legalidade na prática do anatocismo e na acumulação 
da comissão de permanência com os juros moratórios.

Alfim,  pugnou pela reformar do  decisum vergastado, no sentido de declarar 
válidas todas as cláusulas do acordo objeto da lide.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fls. 223.

Instada  a  se  manifestar  (fls.  228/230),  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça 
entendeu não ser o caso de pronunciamento.

É o relatório.

DECIDO

Da Carência de Ação

Aduz o ora insurgente ser impossível a revisão judicial da avença, uma vez que 
a autora conhecia plenamente as condições existentes nas suas cláusulas. Argumenta, ainda, que 
todos os encargos e juros aplicados estão em consonância com as regras de mercado.

Ocorre que a demandante, ora apelada, na qualidade de consumidora, possui 
pleno direito de discutir as disposições contratuais, caso as entenda abusivas, uma vez que se trata 
de parte economicamente frágil em comparação com a financeira contratada.

 Existe posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não haver 
óbice à reavaliação de contratos de financiamento.

CONTRATO  BANCÁRIO.  ABERTURA  DE  CRÉDITO.  CONTRATO  
QUITADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados.
Agravo improvido. 1

1 AgRg  nos  EDcl  no  REsp  720.324/RS,  Rel.  Ministro  CASTRO  FILHO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
15/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 553.
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Assim sendo, o desacolhimento da preliminar é medida que se impõe.

Mérito

Manuseando o caderno processual, constata-se que a promovente propôs Ação 
Revisional,  sustentando  ter  verificado  uma  série  de  irregularidades  no  financiamento 
correspondente ao contrato apresentado às fls. 123/129.

Analisando  o  inteiro  teor  dos  autos,  tem-se  que  o  Magistrado  a  quo 
reconheceu como indevida a acumulação da comissão de permanência com outros encargos da 
mora (juros de mora e correção), determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

Posto isso, passemos ao estudo do ponto em discussão.

Da Cumulação de Comissão de Permanência com Outros Encargos da Mora

Entende a empresa insurgente ser possível a prática de cumulação da cobrança 
da Comissão de Permanência com outras obrigações, em virtude de permissivos legais existentes.

Entretanto, é inadmissível a exigência do citado encargo adicionado a outras 
verbas, conforme preleciona o STJ:

“AGRAVOS  REGIMENTAIS.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO  
BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  E  MULTA  MORATÓRIA.  
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  NÃO-
LIMITAÇÃO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  COBRANÇA.  
POSSIBILIDADE.  JUROS MORATÓRIOS.  LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS.  
'MORA  DEBENDI'.   DESCARACTERIZAÇÃO.  ENCARGO  DA  
NORMALIDADE COBRADO EM EXCESSO.
(...)
3.  Admite-se  a  cobrança  da  comissão  de  permanência  no  período  da  
inadimplência,  desde  que  não  cumulada  com  correção  monetária,  juros  
moratórios,  multa  contratual  ou  juros  remuneratórios,  calculada  à  taxa  
média de mercado, limitada, contudo, à taxa contratada.
(...)
6.  AGRAVOS REGIMENTAIS  NÃO PROVIDOS.”  (AgRg no  REsp 
886.220/RS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 24/03/2011.

“CIVIL  E  PROCESSUAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  PROCURAÇÃO  
AUTÊNTICA.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES.  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA. INACUMULABILIDADE COM OUTROS ENCARGOS. 
JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE  
LIMITAÇÃO. SÚMULA N. 283-STJ. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.  
DISSÍDIO  NOTÓRIO.  DESPROVIMENTO.  (…)  Segundo  o  entendimento  
pacificado na e. 2ª Seção (AgR-REsp n.706.368/RS, Relatora Ministra Nancy  
Andrighi,  unânime,  DJU de  08.08.2005),  a comissão de  permanência  não  
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pode  ser  cumulada  com  quaisquer  outros  encargos  remuneratórios  ou  
moratórios  que,  previstos  para  a  situação  de  inadimplência,  criam 
incompatibilidade para o deferimento desta parcela." (4ª Turma, AgR-AG n.  
1.330.903/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 04.11.2010).
III. As instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros prevista  
na Lei de Usura. Súmula n. 283, do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás,  cabe  registrar  entendimento  consagrado por  aquela  Egrégia  Corte  de 
Justiça a respeito do tema:

Súmula 30 - Comissão de Permanência - Correção Monetária – Cumulação.
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Assim  sendo,  operou  com  acerto  o  Magistrado  sentenciante  ao  extirpar  a 
comissão de permanência como índice incidente em acumulo com juros moratórios e/ou correção. 

Assim, a devolução dos valores pagos a maior deve ser realizada na forma 
simples,  visto  que  a  utilização  dobrada  do  instituto  só  se  justifica  nas  hipóteses  em que  haja 
demonstração de má-fé na cobrança de valores, o que não restou caracterizado.

Este  Pretório  admite  a  possibilidade  de  compensação  ou  restituição  de 
numerários nos moldes ora propostos. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato c/c pedido de liminar e declaração  
de nulidade de cláusulas contratuais. Contrato bancário. Aplicabilidade das  
regras do Código de Defesa do Consumidor. Vedação de práticas abusivas.  
Possibilidade  de revisão contratual.  Capitalização de juros.  Descabimento.  
Súmula nº 93 do STJ. Comissão de permanência. Instrumento de atualização  
monetária do saldo devedor. Impossibilidade de cumulação com a correção  
monetária e encargos bancários. Repetição de indébito. Análise postergada.  
Desprovimento do apelo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos  
contratos bancários de crédito. (...)  A repetição de indébito, com valor em  
dobro, só é passível quando comprovada a má-fé da instituição bancária, o  
que não ocorreu nos autos, devendo-se manter a condenação nos moldes  
declinados na sentença, ou seja, de forma simples.  2   

Acrescento ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  
CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.  
DESCABIMENTO.  CAPITALIZAÇÃO  ANUAL  DOS  JUROS.  
POSSIBILIDADE.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  LEGALIDADE.  
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  EM  DOBRO.  NÃO-CABIMENTO.  FORMA  
SIMPLES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
(...)

2   TJPB; AC 200.2009.039871-6/001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; 
DJPB 27/05/2011; Pág. 15.
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IV- Em relação à repetição do indébito, este Superior Tribunal orienta-se no  
sentido de admiti-la na forma simples, quando se trata de contratos como o  
dos autos. (...). Agravo improvido.3

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AÇÃO  REVISIONAL  -  CONTRATO  
BANCÁRIO  -  POSSIBILIDADE  DE  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  
APENAS DA FORMA SIMPLES - RECURSO IMPROVIDO.4

Por essas razões, e com base no que preceitua o caput do artigo 557 do Código 
de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO APELO, para manter inalterada a sentença.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 23 de julho de 2014.

              Des. José Ricardo Porto
                       RELATOR

J/11  J/07 (R)

3 STJ - AgRg no Ag 921.380/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 
08/05/2009.

4 STJ -  AgRg no Ag 862.001/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, 
DJe 23/10/2008
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