
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046688-57.2011.815.2001 — 4ª Vara 
Cível da Capital
Relator          : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Advogado : Celson Marcon
Agravado : Helida Fernandes Visigalli
Advogado : Danilo Cazé Braga da Costa Silva

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE 
REVISÃO  DE  CONTRATO  —  CRÉDITO  PARA 
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  –  ALEGAÇÃO  DE 
EXCESSIVIDADE  NAS   TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS — 
PREVISÃO NO CONTRATO — PROCEDÊNCIA PARCIAL – 
IRRESIGNAÇÃO –  CONTRATO FIRMADO EM FEV/2008  – 
VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 2.303/96 – LEGALIDADE DA 
TAC E TEC – CAPITALIZAÇÃO –  TAXA DE JUROS ANUAL 
SUPERIOR  AO  DUODÉCULO  DA  MENSAL  – 
POSSIBILIDADE  –  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  – 
CUMULAÇÃO  COM  OUTROS  ENCARGOS  – 
IMPOSSIBILIDADE  –  HONORÁRIOS  E  CUSTAS  – 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  — DESPROVIMENTO  DO 
AGRAVO INTERNO.

— À  Corte  Especial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que 
enfrentando  a  questão  da  legalidade  da  cobrança  da  Tarifa  de  
Abertura de Crédito  TAC e Tarifa de Emissão de Carnê,  TEC, no  
julgamento do Resp. n.º  1.251.331, pelo procedimento dos recursos  
repetitivos,  pacificou  o  entendimento  de  que  referidas  tarifas  são 
consideradas válidas para os contratos ajustados até 30 de abril de  
2008, data em que cessou a vigência da Resolução nº 2.303/96 do 
CMN, passando a viger  a Resolução n.º  3.518,  de 30 de abril  de  
2008,  que  regulamentou  a  cobrança  de  serviços  bancários  
prioritários.

— A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se  
baseada em contratos  celebrados  até  30.4.2008,  ressalvado abuso 
devidamente comprovado caso a caso,  por meio da invocação de  
parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, 
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à  
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convicção subjetiva do magistrado.

– Não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo capaz de alterar o 
convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é de ser 
mantida àquela decisão.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BRADESCO, em face da 
decisão monocrática de fls. 75/77, que negou seguimento a remessa oficial.

Na  ocasião,  negou-se  seguimento  monocraticamente  ao  recurso, 
mantendo-se a decisão “a quo”, por entender que o medicamento pleiteado é imprescindível 
par a saúde e a vida da demandante.

Irresignado,  o  BRADESCO,  em  apertada  síntese,  pugna  pelo 
provimento recursal argumentando para tanto, que a responsabilidade pelo fornecimento do 
medicamento é solidária, podendo o autor escolher contra qual deles demandar.

É o relatório. 

VOTO

Não obstante as alegações lançadas pelo recorrente, entendo que estas 
não  merecem prosperar  pelas  mesmas  razões  já  deduzidas  quando da  decisão  que  negou 
seguimento a apelação cível, a qual reproduzo em parte, como razões de decidir, no intuito de 
evitar tautologia.

“Depreende-se dos autos que a promovente, ora apelante, ajuizou Ação de  
Revisão Contratual, assegurando ter firmado contrato de financiamento com garantia de alienação 
fiduciária em fevereiro/2008, para aquisição de um veículo no valor de R$ 52.060,00 (cinquenta e  
dois mil e sessenta reais) em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 1.373,83 (mil trezentos e setenta 
e três reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 82.429,80 (oitenta e dois mil quatrocentos e  
vinte  e  nove  reais  e  oitenta  centavos).  Afirmou  ainda,  que  o  contrato  é  eivado  de  cláusulas  
indevidas e abusivas sendo a promovente cobrada de forma excessiva e ilícita.

Ao apreciar o mérito da causa, o magistrado a quo julgou procedente em  
parte  o  pedido  inicial  para  “descapitalizando  os  juros  contratados,  mantendo-os  nos  mesmos  
percentuais  do  contrato,  mas  de  forma  linear  (12  x  1,47%  =  17,64%),  com  comissão  de  
permanência  no mesmo percentual  (na hipótese  de  inadimplência),  e  repetição  de indébito,  de 
forma simples, com abatimento desse plus no saldo devedor, se houver, liquidando-se a sentença via  
arbitramento (art.  475-C, I,  CPC).  Condeno,  ainda,  o promovido a restituir  ao autor na forma 
simples as tarifas cobradas indevidamente, a saber, Tarifa de Cadastro TAC/COA de R$ 610,00  
(seiscentos e dez reais) e TEC de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), as quais somam R$  
844,00  (oitocentos  e  quarenta  e  quatro  reais),  corrigido  monetariamente  a  partir  do  efetivo  
desembolso (data do contrato) e com juros de mora de  1% ao mês a contar da citação (art. 219,  
CPC).”.
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Pois bem.

A cobrança,  a  título  de  tarifas  bancárias  para  fins  de  financiamento,  
onera demasiadamente o consumidor, por compeli-lo ao pagamento de uma taxa adicional  que  
nada lhe proporciona em retorno, como condição “sine qua non” para concessão do financiamento 
almejado, evidenciando assim uma vantagem exagerada para as instituições financeiras quando do  
aporte de recursos cobrados em face do financiamentos.

Ocorre que a matéria foi levada à Corte Especial do Superior Tribunal de  
Justiça, que enfrentando a questão da legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito  
TAC e Tarifa de Emissão de Carnê, TEC, no julgamento do Resp. n.º  1.251.331, pelo procedimento 
dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que referidas tarifas são consideradas válidas  
para os contratos ajustados até 30 de abril de 2008, data em que cessou a vigência da Resolução nº  
2.303/96  do  CMN,  passando  a  viger  a  Resolução  n.º  3.518,  de  30  de  abril  de  2008,  que  
regulamentou a cobrança de serviços bancários prioritários.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.  
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 
MEDIDA  PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  RECURSOS  REPETITIVOS. 
CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE 
CRÉDITO  (TAC),  E  EMISSÃO  DE  CARNÊ  (TEC).  EXPRESSA 
PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.  LEGITIMIDADE. 
PRECEDENTES.  MÚTUO  ACESSÓRIO  PARA  PAGAMENTO 
PARCELADO  DO  IMPOSTO  SOBRE  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS 
(IOF). POSSIBILIDADE.
1. "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, julgado na forma do art.
543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
2.  Nos  termos  dos  arts.  4º  e  9º  da  Lei  4.595/1964,  recebida  pela  
Constituição  como  lei  complementar,  compete  ao  Conselho  Monetário  
Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços  
bancários,  e  ao  Banco  Central  do  Brasil  fazer  cumprir  as  normas 
expedidas pelo CMN.
3.  Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à  
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não  
intervencionista,  vale dizer,  "a regulamentação facultava às  instituições  
financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com  
exceção daqueles que a norma definia como básicos,  desde que fossem  
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem 
os  procedimentos  voltados  a  assegurar  a  transparência  da  política  de  
preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução  
CMN  3.518/2007,  em  30.4.2008,  a  cobrança  por  serviços  bancários  
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente  
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê  
(TEC)  não  foram  previstas  na  Tabela  anexa  à  Circular  BACEN 
3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é  
válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

3



6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada 
em  contratos  celebrados  até  30.4.2008,  ressalvado  abuso  devidamente  
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de  
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão 
a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
7.  Permanece  legítima  a  estipulação  da  Tarifa  de  Cadastro,  a  qual  
remunera o serviço de  "realização de pesquisa em serviços de proteção ao  
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e  
informações  necessários  ao  inicio  de  relacionamento  decorrente  da 
abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 
operação  de  crédito  ou  de  arrendamento  mercantil,  não  podendo  ser  
cobrada  cumulativamente"  (Tabela  anexa  à  vigente  Resolução  CMN 
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre 
Operações  Financeiras  e  de  Crédito  (IOF)  por  meio  financiamento  
acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos  mesmos  encargos  
contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos  
bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e 
de emissão de carnê (TEC),  ou outra denominação para o mesmo fato  
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a  
cobrança  por  serviços  bancários  prioritários  para  pessoas  físicas  ficou  
limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas  em  norma padronizadora  
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo  
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de  
Abertura  de  Crédito  (TAC),  ou outra  denominação para  o  mesmo fato  
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada  
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente  
pode  ser  cobrada no início  do  relacionamento  entre  o  consumidor  e  a  
instituição financeira.
- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre 
Operações  Financeiras  e  de  Crédito  (IOF)  por  meio  de  financiamento 
acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos  mesmos  encargos  
contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp  1251331/RS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Desta forma, o entendimento pacificado na Segunda Seção do Superior  
Tribunal de Justiça é no sentido da legalidade da cobrança das tarifas bancária para os contratos 
assinados até o dia 30 de abril de 2008.

No caso, as partes formalizaram o contrato em 14/02/2008 (fl. 18), o que  
deve ser interpretado como que concluído ainda na vigência da Resolução n.º 2.303/96, e embasado 
nela era legal a cobrança das tarifas impugnadas.

Nessa  ordem,  são  devidos  os  valores  cobrados  a  título  de  abertura  de 
crédito e de emissão de boleto para quitação da prestação, e demais taxas não havendo o que se  
falar em ilegalidade da cobrança.

Quanto  à  capitalização  dos  juros,  somente  era  possível  em  casos  
específicos, previstos em lei (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), conforme a Súmula 
nº 93/STJ. Porém, com a edição da MP 1.963-17 de 31 de março de 2000, reeditada sob o n.° 2.170-
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36/2001, admite-se sua incidência nos contratos firmados após a entrada em vigor, desde que haja  
previsão contratual. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO 
REVISIONAL DE   CONTRATO  DE  ABERTURA DE  CRÉDITO  EM 
CONTA-CORRENTE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
-  OMISSÃO  -  INOCORRÊNCIA  -  REVISÃO  DE  CONTRATOS 
EXTINTOS PELA NOVAÇÃO - POSSIBILIDADE - LIMITTAÇÃO DOS 
JUROS  REMUNERATÓRIOS  -  INADMISSIBILIDADE  - 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL DOS  JUROS  -  PRÉVIA PACTUAÇÃO - 
COBRANÇA - POSSIBILIDADE, NOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS 
A EDIÇÃO DA MP N° 1.963-17 -  COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -  
LICITUDE NA COBRANÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PROVA 
DO PAGAMENTO EM ERRO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 322/  
STJ  -  AGRAVO  REGIMF:NTAL  NÃO  PROVIDO.  [...]  5.Quanto  à 
capitalização mensal  de juros,  o entendimento prevalecente nesta Corte  
era no sentido de que esta somente seria admitida em casos especificas,  
previstos  em  lei  (cédulas  de  crédito  rural,  comercial   e  industrial),  
conforme a  Súmula  n°  93  /  STJ.  Com  a  edição  da  MP 1.963-17,  de  
30.03.2000 (atualmente  reeditada sob  o  n°  2.170-36/2001),  passou-se  a  
admitir  a capitalização mensal  nos contratos firmados posteriormente à 
sua  entrada  em  vigor,  desde  que  haja  previsão  contratual.  6.  No 
concernente à comissão de permanência, é lícita a sua cobrança após o  
vencimento  da  dívida,  devendo  observar  a  taxa  média  dos  juros  de  
mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros 
contratada para o período da normalidade. Destaca-se que a cobrança da 
comissão de permanência não pode coligir com os encargos decorrentes  
da  mora,  como  os  juros  moratórias  e  a  multa  contratual.  7.  'Para  a  
repetição  do  indébito,  nos  contratos  de  abertura  de  crédito  em  conta-
corrente, não se exige aprova do erro." (Súmula n° 322/ STJ). 8.Alegações 
do agravante nada acrescentaram, no sentido de infirmar os fundamentos  
do decisum agravado. 9.Agravo regimental não provido.

Com efeito,  o  entendimento firmado no STJ e  nesta  Corte  é  de  que a 
capitalização de juros pode ser praticada desde que esteja expressamente pactuada no contrato. Na  
espécie, os contratos foram firmados após a entrada em vigor da citada medida provisória, motivo 
pelo qual se admite a capitalização dos juros, desde que tenha sido pactuado de forma expressa.

Analisando detidamente o contrato anexado aos autos (fls. 18/19), denota-
se que restou expressamente pactuados a taxa de juros mensal (1,46%) e a anual (19,09%), daí  
porque deve ser afastado o pedido referente a proibição da capitalização mensal de juros.

Assim, tendo em vista a divergência existente entre a taxa de juros mensal  
e a taxa de juros anual, por ser esta superior ao duodécuplo daquela, resta evidenciada a previsão  
da  capitalização,  não  se  vislumbrando  qualquer  ilegalidade,  conforme  orientação  do  Colendo 
Superior Tribunal de Justiça

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO REVISIONAL. HARMONIA ENTRE O 
ACÓRDÃO  RECORRIDO  E  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  1.  A 
divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal,  
previstas  numericamente  no  contrato,  é  suficiente  para  caracterizar  a 
expressa contratação de capitalização. 2. Agravo não provido. (AgRg no 
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AREsp  357.980/DF,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA 
TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
TARIFA  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO.  FALTA  DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CERCEAMENTO DE 
DEFESA.  SÚMULA  N.  7/STJ.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS 
JUROS.  TAXA  ANUAL  SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DAS 
MENSAIS.  SÚMULA  N.  83/STJ.  1.  Quando  a  parte,  no  agravo  
regimental,  não  apresenta  argumentos  aptos  a  modificar  a  decisão  
agravada, mantém-se o julgado por seus próprios fundamentos. 2. Aplica-
se o óbice previsto na Súmula n. 282/STF quando as questões suscitadas  
no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem,  
a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 3. É insuscetível  
de  exame  na  via  do  recurso  especial  questão  relacionada  com  a  
necessidade de dilação probatória se, para tanto, for necessário o reexame 
do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.  
4.  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 (Recurso Especial repetitivo n. 973.827/RS). 5.  
Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  394.026/MS,  Rel.  
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 24/04/2014, DJe 07/05/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.  DEMONSTRAÇÃO  CABAL  DO 
ABUSO. NECESSIDADE.  SÚMULA 382 DO STJ.  CAPITALIZAÇÃO 
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.  
SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ. 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. Nos contratos bancários  
não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano,  
não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na 
estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso  
concreto,  de  que  a  referida  taxa  diverge  da  média  de  mercado.  3.  "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  Isabel  Gallotti,  DJe  de  
24.9.2012). 4. É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de  
inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros  
remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e  
472 do STJ). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no  
AREsp  347.867/MS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  
QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014)

No  que  concerne  à  comissão  de  permanência,  não  assiste  razão  ao  
apelante,  pois  a comissão pode ser  cobrada,  desde que não seja cumulada com nenhum outro  
encargo, o que se presume existente, de acordo com as cláusulas “6ª” do contrato em questão (fl.  
19).

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

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO 
BANCÁRIO.  REVISÃO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.   JUROS 
REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
1 - A análise da legalidade da cobrança de comissão de permanência e
de juros remuneratórios acima do patamar de 12% ao ano, não encontra  
óbice  nas  súmulas  7/STJ,  posto  tratar-se  de  matéria  de  direito,  já 
pacificada nos termos das Súmula 294 e 382 do STJ, respectivamente.
2 - Ausente o prequestionamento das matérias relativas à cumulação da  
comissão  de  permanência  com  encargos  moratórios,  bem  como  da  
ausência  de  vigência  e  de  inconstitucionalidade  da  MP 1963-17/2000, 
porquanto  não  apreciadas  pelo  julgado  recorrido,  inviável  o  seu  
conhecimento. Incide, na espécie, as súmulas 282 e 356/STF.
3  -  Face o  disposto na  Lei  4.595/64,  inaplicável  a  limitação dos  juros  
remuneratórios nos contratos celebrados com instituições integrantes do 
Sistema  Financeiro  Nacional,  (súmula  596/STF),  salvo  nas  hipóteses  
previstas em legislação específica. 
4  -  A comissão  de  permanência,  limitada  à  taxa  média  dos  juros  de 
mercado,  apurada  pelo  BACEN,  e  adstrita  à  taxa   contratada  para  a  
normalidade,  é  devida  para  a  inadimplência,  desde  que  não cumulada 
com  correção  monetária,  juros  remuneratórios,  moratórios  e  multa 
(súmulas 30, 294 e 296 /STJ).
5 - AGRAVO REGIMENTAL  A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ –  
AgRg no Resp 927064/RS – Rel.Min.  Paulo de Tarso Sanseverino – 3ª  
Turma - 01/07/2011)

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)

Consoante entendimento do STJ, vê-se que bem decidiu o magistrado a 
quo ao proibir a cumulação de cobrança da comissão de permanência com encargos de mora,  
devendo eventual valor pago indevidamente ser restituído de forma simples à Apelada.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios  o recorrente pleiteou a 
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reforma da sentença alegando sua excessividade. 

Contudo,  o  parcial  provimento  da  apelação  implica  no 
redimensionamento do ônus da sucumbência. 

Considerando  a  sucumbência  recíproca,  os  honorários  e  as  despesas  
deverão ser distribuídos e compensados na forma do art. 21 do CPC e da Súmula nº 306 do STJ, na  
proporção de 60% (sessenta por cento) para o promovido e 40% (quarenta por cento) para a autora,  
mantendo-se o montante fixado em primeiro grau.

A apelante somente suportará os ônus da sucumbência se, dentro de cinco  
anos, puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 12 da Lei n. 1060/50).”. 

Portanto, não tendo vindo aos autos nenhum elemento novo capaz de 
alterar o convencimento já manifestado quando da decisão recorrida, é de ser mantida àquela 
decisão.

Sendo assim, e sem mais para análise,  NEGO PROVIMENTO AO 
AGRAVO INTERNO.   

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides  (relator),  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
composição de quórum, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador 
de Justiça.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                    R E L A T O R

8


