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D E C I S Ã O   M O N O C R Á T I C A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REVISÃO  DE  CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  –  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  –
IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  DEMANDADA  -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -  SÚMULA 30/STJ -
COBRANÇA CUMULATIVA -  IMPOSSIBILIDADE   –
SENTENÇA  ISENTA  DE  ERROS  –  APELO  EM
CONFRONTO  COM  ENTENDIMENTO  PACÍFICO  –
APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 Consoante dispõe o enunciado nº 30 da Súmula
do  STJ,  "A comissão  de  permanência  e  a  correção
monetária são inacumuláveis."

 Recurso  negado  seguimento  para  manter  a
ilegalidade   da  cobrança  da  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA com outros encargos.

VISTOS, 

Cuida-se de  Apelação Cíveil interposta pelo  Banco do Brasil
S/A em face da sentença (fls. 91/98) que julgou procedente em parte a ação de
revisão de contrato c/c  Pedido de Antecipação de Tutela, demanda por
Karolina Oliveira Torres, e afastou a aplicabilidade da cláusula 20 do contrato,
vez que a comissão de permanência não pode ser cobrada cumulativamente
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com outros encargos contratuais. Por fim, condenou a recorrida em devolver
em dobro os valores pagos em excesso, além de verba honorária sucumbencial
no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), na proporção de 70% (setenta por
cento). 

Irresignada,  a  recorrente  sustentou,  em  linhas  gerais,  a
legalidade das cláusulas contratuais,  haja vista que foram firmadas em total
consonância  com  as  normas  de  proteção  e  defesa  do  consumidor,  razão
porque postulo pela reforma da r. sentença (fls. 100/128).

 Devidamente intimada, a parte autora apresentou contrarrazões
(fls. 166/168), pugnando pela manutenção da sentença.

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 173/174).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade recursal
(intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o recurso.

Ressalte-se  inicialmente  que  por  determinação  do  Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, §§ 1º e 2º3, do
CPC),  este  e  todas  outras  ações  de  revisão  de  contrato  que  travassem
discussão sobre TAC, TEC, TC e IOF (ou outras denominações que sirvam
para  remunerar  os  mesmos  fatos  geradores)  estavam  suspensas  até  o
julgamento  final  do  REsp  nº  1.251.331/RS,  recurso  representativo  da
controvérsia. Destarte, tendo em vista o pronunciamento final daquela Corte e a
consequente unificação do entendimento sobre estas questões, passo a decidir
o presente apelo.

Conforme  narrado,  a  análise  recursal  cinge-se  em analisar  a
legalidade da cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros
encargos. Delimitada a questão, passo ao exame da matéria.

O Apelante menciona que a taxa foi livremente pactuada, bem
como" a comissão de permanência e os demais encargos contratuais possuem
natureza e funções diversas e foram previamente previstas em contrato.

Não assiste razão ao recorrente. 

Mesmo  em  havendo  previsão  contratual  expressa,  não  é

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
3 Art.  543-C.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de

direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.
§ 1º Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da

controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os
demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
§ 2º Não adotada a providência descrita no § 1º deste artigo, o relator no Superior Tribunal de
Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria
já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos
recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.
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admitida a cobrança cumulativa da comissão de permanência com correção
monetária  (Superior  Tribunal  de  Justiça,  Súmula  nº  30),  nem  com  juros
remuneratórios (mesmo tribunal, Súmula nº 296). 

Com  efeito,  A  jurisprudência  do  STJ  se  consolidou  no
sentido  de  que  a  comissão  permanência  e  a  correção  monetária  são
inacumuláveis, nos termos da Súmula 30 do STJ, com a seguinte redação:

"Súmula  30  - A  comissão  de  permanência  e  a  correção
monetária  são  inacumuláveis."a  pacífica  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de ser ilegal
a  cobrança  cumulativa  da  comissão  de  permanência  com
multa contratual. (negritei).

Nesse sentido, cito os recentes julgados:

AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO
REVISIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N.
182⁄STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1.  A  partir  do  vencimento  do  contrato  bancário,  o  devedor
responderá  exclusivamente  pela  comissão  de  permanência
(assim entendida  como juros  remuneratórios  à  taxa  média  de
mercado acrescidos de juros de mora e multa contratual)  sem
cumulação com correção monetária (Súmula n. 30 do STJ).
2. Não evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais, não
há por que cogitar do afastamento da mora do devedor.
3.  Agravo  regimental  provido  para  dar  provimento  ao  recurso
especial.
(AgRg no REsp 989.240⁄RS, Rel.  Ministro ARI PARGENDLER,
Rel.  p⁄  Acórdão  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  14⁄10⁄2009,  DJe  02⁄03⁄2010)
(grifo meu).
 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  SÚMULA 30/STJ.  COBRANÇA CUMULATIVA
DE MULTA CONTRATUAL.  IMPOSSIBILIDADE.  I   Consoante�
dispõe  o  enunciado  nº  30  da  Súmula  deste  Tribunal,  "A
comissão  de  permanência  e  a  correção  monetária  são
inacumuláveis."  II   Nos  termos  da  Resolução  1.129/86  do�
BACEN,  a  multa  contratual  não  pode  ser  cobrada
cumulativamente  com  a  comissão  de  permanência.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ  -  AgRg  no  Ag:
440442 SP 2002/0025063-0, Relator: Ministro PAULO FURTADO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/BA),  Data  de
Julgamento:  06/10/2009,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 23/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO.
RECURSO  ESPECIAL.CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSO EM RELAÇÃO À TAXAMÉDIA DE
MERCADO.  REVISÃO.  SÚMULA 7  DO  STJ.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DA
MORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 30,294 E 296 DO STJ. 1.
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Tendo  o  tribunal  de  origem  considerado,  com  base  nos
elementos informativos do processo, que a taxa de juros aplicada
ao contrato é abusiva em relação à média de mercado, a revisão
do  julgado  é  obstada  pela  Súmula  7  do  STJ,  diante  da
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
2.  A pretensão  do  recorrente  em cumular  a  comissão  de
permanência  com  os  demais  encargos  da  mora  vai  de
encontro com o posicionamento desta Corte Superior e com
os  verbetes  sumulares  30,  294  e  296  do  STJ.  3.  Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp:
111266  RS  2011/0259647-2,  Relator:  Ministra  MARIA ISABEL
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  06/03/2012,  T4  -  QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  -  CUMULAÇÃO  DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS -
PROIBIÇÃO -  DESPROVIMENTO DO APELO.  - Somente se
admite a cobrança da comissão de permanência no período
da inadimplência, se não cumulada com correção monetária,
juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios. -
Manutenção da sentença.
TJPB - Acórdão do processo nº 20020100274071001 - Órgão (1ª
CÂMARA CÍVEL) - Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS - j.
em 16/04/2013) (grifei).

Nesse cenário, vejo que o contrato firmado entre as partes (fls.
28/32), prevê a aplicação da comissão de permanência cumulada com juros e
multa (vide cláusula 20). 

Portanto,  vislumbra-se  que  a  r.  sentença  foi  prolatada  em
consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem
como, deste Tribunal, razão porque ao recurso deve ser negado seguimento.

DISPOSITIVO

Isto  posto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO
SEGUIMENTO  AO  APELO por  estar  em  confronto  com  a  jurisprudência
dominante do STJ e deste Tribunal.

P.I.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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