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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE 
CONTRATO C/C COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE 
2006.  COBRANÇA DE  TARIFA ADMINISTRATIVA.  TAC. 
CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. 
PACTUAÇÃO VÁLIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO 
APLICAÇÃO  DO  LIMITE  DE  12%  ÀS  INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS.  FIXAÇÃO  NO  PATAMAR  DA  MÉDIA 
PRATICADA  NO  MERCADO.  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA.  CUMULAÇÃO COM  ENCARGOS 
MORATÓRIOS.  DESCABIMENTO. REPETIÇÃO  DO 
INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  DO  CREDOR. 
DEVOLUÇÃO  DE  FORMA  SIMPLES.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA  CONFIGURADA.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  COMPENSADOS.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

Nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008 era 
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC), 
ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato  gerador, 
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

Os juros  remuneratórios  nos contratos  bancários  não estão 
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limitados  a  12%  ao  ano  e,  somente  devem  ser  reduzidos 
judicialmente, se fixados em patamar muito elevado, acima 
da taxa média praticada no mercado, de modo a colocar o 
consumidor em desvantagem exagerada.

Não é permitida a cumulação da comissão de permanência 
com  correção  monetária,  juros  remuneratórios,  juros 
moratórios, nem com multa contratual.

A repetição do indébito de valores cobrados por instituição 
financeira,  quando concernente a taxas  e  índices  objeto de 
controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário,  há ser 
feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-fé, aqui 
inocorrente. 

Sendo caso de sucumbência recíproca, aplica-se os preceitos 
do  art.  21,  do  Código  de  Processo  Civil,  devendo  os 
honorários advocatícios serem compensados.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do Recurso e dar-
lhe provimento parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Finasa S/A, 
hostilizando sentença (fls. 94/105) do Juízo da Comarca de Caiçara,  nos autos da 
Ação  Ordinária  de  Revisão  de  Contrato  c/c  Cobrança  Indevida  ajuizada  por 
Jonecy Ferreira Leite. 

A sentença,  fls.  94/105,  julgou parcialmente  procedentes  os 
pedidos,  declarando  ilegal  os  juros,  a  incidência  da  comissão  de  permanência 
cumulada com correção monetária, a capitalização e a cobrança de TAC e TEC, e 
determinando a  repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente. 

Em  suas  razões,  fls.  112/131,  o  recorrente  sustenta  a 
impossibilidade de nulidade de quaisquer cláusulas, pois livremente pactuadas, a 
legalidade da cobrança da TAC e dos juros aplicados, e que não há cumulação da 
comissão de permanência com correção monetária.
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Alega, ainda, a fixação da multa de mora no limite da lei, e 
que  a  repetição  do  indébito  deve  ser  de  forma  simples.  Por  fim,  postula  o 
provimento do apelo para que seja reformada a sentença,  julgando totalmente 
improcedentes os pedidos. 

Contrarrazões, fls. 143/146v, pugnando pela manutenção da 
sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 152/154, opina 
pelo desprovimento do recurso apelatório. 

É o relatório.

V O T O  

Consoante  verifica-se  foi  celebrado  contrato  de 
financiamento junto ao Banco Finasa S/A, para a aquisição de veículo no valor de 
R$ 9.599,40, fls. 15/16.

A  revisão  judicial  do  contrato  é  juridicamente  possível, 
calcada em preceitos constitucionais e nas regras de direito comum.

No  entanto,  é  importante  ressaltar  que  a  alteração  das 
cláusulas contratuais pactuadas somente ocorrerá acaso comprovada pela parte 
autora a efetiva abusividade, em respeito à natureza de liberalidade das cláusulas 
contratuais e do princípio da boa-fé contratual. 

O   apelo devolve,  ainda,  a  esta instância a análise sobre a 
legalidade da multa de mora de 2%.

Entretanto,  referida  discussão  travada  no  recurso  é 
desnecessária,  porquanto  o  apelante  não  foi  condenado  nesse  sentido, não 
havendo, neste tocante, interesse recursal.

Nesta perspectiva, passo à análise do quesito suscitado: 

TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO – TAC 

Em conformidade com o recente julgado do  REsp1.255.573/ 
RS,  firmado pela 2ª  Seção do Superior  Tribunal  de Justiça,  segundo o rito  dos 
recursos repetitivos, acerca da matéria, somente se admite a incidência da tarifa de 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017175-44.2011.815.2001 3



abertura de cadastro (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador 
quando baseadas em contratos celebrados até 30 de abril de 2008, data em que 
entrou  em  vigência  a  resolução  CMN  3.518/2007,  ressalvado  o  exame  de 
abusividade em cada caso concreto.

Para  os  efeitos  do  art.  543-C,  do  CPC,  ressalvados  os 
posicionamentos pessoais dos ínclitos Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso 
Sanseverino, que acompanharam a relatora, a Exma. Sra.  Ministra Maria  Isabel 
Gallotti, foram fixadas as seguintes teses: 

“1. 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;  2.  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;  3.  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   (REsp 1.251.331 /  RS  / 
Segunda Seção – STJ / Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti).”

Analisando detidamente as cláusulas contratuais,  fls.  15/16, 
verifico  que  a  TAC  foi  expressamente  pactuada,  conforme  demonstrado  no 
Quadro 5 – Especificações do Crédito, onde está exposta a referida tarifa no valor 
de R$ 350,00.

Desse modo, considerando que os autos noticiam a existência 
do  contrato  celebrado  em novembro  de  2006  sob  a  égide  da  Resolução  CMN 
2.303/96,  torna-se legal a cobrança da referida tarifa.

JUROS REMUNERATÓRIOS

As instituições financeiras não se limitam ao percentual  de 
12% a.a., devendo apenas ser observada a existência de desequilíbrio contratual 
ou obtenção de lucros excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas as 
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taxas de juros quando contratadas em percentual muito superior à taxa média de 
mercado.

Com efeito, no que tange à taxa de juros, em se tratando de 
contrato  bancário,  segundo  a  orientação  jurisprudencial,  não  há  sujeição  às 
limitações da Lei de Usura. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO. 
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.JUROS.NÃO  LIMITADOS  À 
12%  AO  ANO.  POSSIBILIDADE  DE  PACTUAÇÃO  ACIMA 
DESTE LIMITE DESDE QUE NÃO EXORBITE A TAXA MÉDIA 
DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE 
CONVENCIONADA  ENTRE  AS  PARTES.  POSSIBILIDADE 
DESPROVIMENTO DO  APELO.  A jurisprudência  dos  tribunais 
superiores é pacífica no sentido de que os juros remuneratórios 
cobrados pelas  instituições  financeiras  não sofrem a limitação 
imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (lei de usura), conforme teor do 
disposto na Súmula nº 596/stf,  de forma que a abusividade da 
pactuação  dos  juros  remuneratórios  deve  ser  cabalmente 
demonstrada  no  caso  concreto.  Mantém-se  os  juros  na  forma 
pactuada,  se estiver dentro da média praticada no mercado no 
período da contratação. No tocante aos juros compostos, o STJ 
tem entendido que  nas  operações  realizadas  pelas  instituições 
financeiras permite-se a capitalização dos juros na periodicidade 
mensal  desde  que  expressamente  pactuada  e  o  contrato  tenha 
sido celebrado a  partir  da publicação da medida provisória n. 
1.963-17, de 31 de março de 2000. (TJPB; AC 075.2012.001633-4/001; 
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos 
Santos; DJPB 23/04/2013; Pág. 11) 

 A taxa de mercado à época da formalização do contrato era 
de 33,09% a.a., conforme determinação do BACEN, e o contrato estipulava taxa de 
juros no percentual de 35,38% a.a., assim está em consonância com orientação do 
Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformada a Sentença nesse ponto.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

“Instituída  pela  Resolução  nº  1.1.29/86  do  Banco  Central  do  Brasil,  a 
cobrança de ‘comissão de permanência’ tem como objetivo remunerar os 
serviços  prestados  por  instituição  financeira  na  cobrança  de  títulos 
descontados/caucionados  ou  em  cobrança  simples,  a  partir  do  seu 
vencimento.  O  inc.  II  da  Resolução  dispõe  que  quando  cobrado  a 
comissão de permanência, não será permitida a cobrança de quaisquer 
outras  quantias compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos 
vencidos, por esse motivo é que não se pode cobrar juros remuneratório, 
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moratórios e multa contratual.1” 

No  que  diz  respeito  à  comissão  de  permanência,  já  se 
encontra pacificado no STJ o entendimento de que a sua incidência é possível nos 
contratos  bancários,  desde que,  no  entanto,  esteja  expressamente  pactuada na 
avença  e  seja  cobrada  de  forma  exclusiva,  ou seja,  não cumulada com outros 
encargos  moratórios,  como  multa,  juros  remuneratórios  (Súmula  nº  296)  e 
correção monetária (Súmula nº 30).  

Em  recente  súmula  editada  pela  Segunda  Seção  do  STJ, 
encontra-se o enunciado acerca da Comissão de Permanência. In verbis:

“A  cobrança  de  comissão  de  permanência  –  cujo  valor  não  pode 
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos 
no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios 
e da multa contratual.” 

De igual modo, a cobrança da comissão de permanência não 
pode cumular-se com os encargos decorrentes da mora, como os juros moratórios 
e a multa contratual. Não sendo permitida a cumulação acima apontada, deve-se 
revisar a cláusula contratual ofertando-lhe contornos de legalidade.

A esse respeito, confira a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL  E  BANCÁRIO.  AGRAVO    REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REVISÃO  CONTRATUAL. 
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO 
COMPROVADO. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 
COM  OUTROS  ENCARGOS  MORATÓRIOS.  IMPOSSIBILIDADE. 
DESCARACTERIZAÇÃO  DA  MORA.  ABUSO  VERIFICADO  NO 
CHAMADO  ENCARGO  DA  NORMALIDADE.  REPETIÇÃO  DO 
INDÉBITO.  VIABILIDADE  NO  CASO  DE  PAGAMENTO  INDEVIDO, 
INDEPENDENTEMENTE  DE  COMPROVAÇÃO  DO  ERRO.  1.  É 
permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de 
que  o  princípio  do  pacta  sunt  servanda  vem  sofrendo  mitigações, 
mormente  ante  os  princípios  da  boa-fé  objetiva,  da  função  social  dos 
contratos  e  do  dirigismo  contratual.  2.  O  agravante  não  procedeu  ao 
devido cotejo analítico entre os arestos paradigmas trazidos no especial e 
a  hipótese  dos  autos,  de  modo  que  não  ficou  evidenciada  a  sugerida 
divergência pretoriana. 3. O v. acórdão recorrido consignou a inexistência 
de  previsão  contratual  da  capitalização  dos  juros  em  nenhuma 
periodicidade e a revisão do julgado atrai a incidência das Súmulas 5 e 
7/STJ. 4. Não é permitida a cumulação da comissão de permanência com 
correção  monetária  (Súmula  30/STJ),  juros  remuneratórios  (Súmula 
296/STJ),  juros  moratórios  nem  com  multa  contratual.  A 

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Seção aprova sete novas súmulas sobre direito privado. Disponível em: 
http://migre.me/9zzvd. Acesso em: 19 de jun. 2012. 
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descaracterização da mora ocorre quando o caráter abusivo decorrer da 
cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade" - juros 
remuneratórios e capitalização dos juros. 6. "Sempre que verificado o 
pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o 
receber,  independentemente  da  comprovação  do  erro." (REsp 
615.012/RS,  Rel.  Min.  LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 
8/6/2010) 7. Os argumentos trazidos pelo recorrente não têm o condão de 
infirmar a decisão recorrida, de forma que deve ser mantido o decisum 
agravado  pelos  seus  próprios  e  suficientes  fundamentos.  8.  Agravo 
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  Ag  1394166/SC,  Rel. 
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 
04/06/2012).

Na  hipótese  dos  autos,  observa-se,  que,  no  contrato  em 
questão,  a comissão de permanência encontra-se cumulada com  outro encargo 
moratório, devendo, desta forma, ser mantida a sentença neste ponto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Com relação à  repetição do indébito, esta é medida que se 
impõe, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. No caso 
em tela, somente foi incorreta a decisão do magistrado em determinar a repetição 
de forma dobrada, pois não há inequívoca prova da má-fé do credor.

Nesse sentido entende o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  CONTRATO  BANCÁRIO.  REPETIÇÃO  DO 
INDÉBITO  EM  DOBRO.  MESMAS  TAXAS.  INADMISSIBILIDADE. 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  JUROS  DE  MORA.  ARTIGOS  1.062  DO 
CC/16 E 406 DO CC/02. PROVIMENTO. I.  A repetição do indébito de 
valores cobrados por instituição financeira, quando concernente a taxas 
e índices objeto de controvérsia mesmo no âmbito do Poder Judiciário, 
há ser feita na forma simples, salvo inequívoca prova da má-fé, aqui 
inocorrente. II. Na repetição do indébito não se admite a incidência das 
mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas 
decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos 
específicos para sua operação. Precedentes do STJ. III. Agravo regimental 
provido. (AgRg no Ag 390.688/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 15/12/2010).

Por  último,  sendo  caso  de  sucumbência  recíproca  é 
impositiva a observância do art.  21, caput,  do CPC,   devendo ser compensado 
entre as partes o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, entendimento 
sumulado pelo STJ (Súmula 306).
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Com essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL 
AO APELO,  para reformando a sentença, declarar a legalidade da cobrança da 
tarifa  TAC,  a  legalidade  dos  juros  aplicados,  determinar  que  a  devolução  dos 
valores  cobrados  indevidamente  seja  feita  de  forma  simples,  e  reconhecer  a 
sucumbência  recíproca,  determinando  a  compensação  dos  honorários 
advocatícios, atentando-se para os termos do art. 12 da Lei 1.060/50, em benefício 
do autor, mantendo no mais a sentença vergastada. 

   
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá e 
Benevides,  e  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
composição  de  quórum.  Presente  à  sessão,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 15 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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