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- Serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal 
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, 
ainda  que  não  tenham  sido  solucionadas,  desde  que 
relativas ao capítulo impugnado.

− É  devida  a  capitalização  de  juros  no  contrato 
firmado pelas partes se houve pactuação neste sentido, 
seja de forma expressa ou numérica, consoante verbetes 
nº 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

− Não se verificando previsão contratual de cobrança 
de  comissão  de  permanência,  razão  não  existe  para 
exclusão da sua incidência. 

− A utilização  do  IGP-M  como  fator  de  correção, 
mormente quando não demonstrada abusividade na sua 
incidência, não encontra qualquer óbice legal, razão pela 
qual deve ser admitida sua utilização conforme decidido 
na sentença guerreada.

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

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de 
julgamento, por votação unânime, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR 
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

                                               
Trata-se de  Apelação Cível  combatendo a sentença de 

fls.  142/154  que,  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  Contratual,  julgou 
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procedente em parte o pedido inicial, para vedar a capitalização de juros; 
vedar a comissão de permanência; aplicar o IGP-M como fator de correção 
monetária;  e  determinar  que  a  devolução  ocorra  de  forma  simples, 
incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária 
a partir da celebração do contrato,  extinguindo o feito com resolução do 
mérito.

Leandro  Gonzaga  da  Silva ingressou  com  Ação 
Revisional  de  Contrato  em  face  de  Aymoré  Crédito,  Financiamento  e 
Investimento  S/A,  alegando  que  firmou contrato  de  financiamento  para 
aquisição de veículo, no qual incide abusividades em cláusulas contratuais, 
especificamente  a  capitalização  de  juros,  comissão  de  permanência 
cumulada com correção monetária,  pleiteando a correção monetária  pelo 
indexador IGPM-FGV.

Nas razões recursais, fls. 157/174, o recorrente sustenta a 
reforma  da  sentença,  aduzindo  a  legalidade  da  capitalização  de  juros, 
notadamente porque a aplicação de juros está dentro da média praticada 
pelo mercado.

Por  fim,  sustenta  a  legalidade  da  comissão  de 
permanência.

Contrarrazões, fls. 192/200.

Parecer  Ministerial,  fls.  205/206,  pela  nulidade  da 
sentença.

É o que Relatório.

V O T O  

Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado.
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O recorrente persegue a reforma da decisão, alegando a 
legalidade da capitalização de juros e da comissão de permanência.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

De logo rejeito a tese do Ministério Público, de nulidade 
da sentença, pois o réu, quando intimado para apresentar o contrato, sob as 
penas do art. 359, do CPC/73 (fls. 139v), deveria ter agravado da decisão, 
não apenas requerer dilação de prazo, como o fez.

Ademais, apresentado o contrato em juízo, mesmo após 
a apresentação do recurso, como se constata às fls. 185/187, não vejo obste ao 
seu conhecimento, pois, nos termos do art. 1.013, “caput” e §1º do NCPC, 
além de a apelação devolver  o conhecimento da matéria impugnada (de 
onde  se  tem  umbilicalmente  a  análise  do  contrato  em  si,  na  espécie), 
também serão  objeto  de  apreciação  e  julgamento  pelo  tribunal  todas  as 
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido 
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Confira-se:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da 

matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal 

todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que 

não  tenham  sido  solucionadas,  desde  que  relativas  ao  capítulo 

impugnado.”

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
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No mérito, após a publicação da Medida Provisória n.º 
1.963-17/2000, em vigor com o n.º 2.170-36/00, admite-se a contratação de 
capitalização  de  juros  com  periodicidade  inferior  a  um  ano,  desde  que 
expressamente  pactuada.  A Lei  n.º  10.931/04  a  prevê  na  modalidade  de 
cédula de crédito bancário.

A jurisprudência  firmou entendimento  no  sentido  de 
que é lícita a incidência de capitalização com qualquer periodicidade, desde 
que haja contratação expressa. Esta ocorre com a mera divergência numérica 
entre  as  taxas  de  juros  remuneratórios  mensais  e  anuais  constantes  do 
instrumento.

Nesse sentido, os verbetes nºs 539 e 541 do STJ:

Súmula  539  -  “É  permitida  a  capitalização  de  juros  com 

periodicidade  inferior  à  anual  em  contratos  celebrados  com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir 

de  31/3/2000  (MP 1.963-17/00,  reeditada  como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada”.

Súmula 541 - “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”  (REsp 

973.827 e REsp 1.251.331).

Assim,  a  previsão  no  contrato  bancário  de  forma 
numérica  (fls.  186/187),  da  taxa  de  juros  anual  (30,169%)  superior  ao 
duodécuplo da mensal  (2,22%),  é  suficiente para permitir  a  capitalização 
dos juros.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

O STJ,  com o  intuito  de  pacificar  a  matéria,  editou a 
Súmula nº 472, que estabelece: “A cobrança de comissão de permanência - 
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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.”

Outrossim, o aludido encargo tem a mesma finalidade 
da  correção  monetária,  de  manter  atualizado  o  valor  da  dívida,  não 
podendo  se  apresentar  como  lucro  ou  acréscimo  do  débito,  que  deve  e 
merece ser corrigido para preservar o poder aquisitivo da moeda.

Tanto  a  comissão  de  permanência  quanto  a  correção 
monetária são institutos idênticos que servem à atualização de valores, e são 
inacumuláveis conforme Súmula do Egrégio STJ.

Súmula  30  do  STJ:  “A comissão  de  permanência  e  a  correção 

monetária são inacumuláveis”.

Por tudo isso, conclui-se pela possibilidade da cobrança 
de comissão de permanência, limitada a soma dos encargos moratórios e 
remuneratórios, desde que não cumulada com os demais encargos.

No entanto,  do  contrato  (fls.  186/187)  não  se  verifica 
previsão  de  cobrança  de  comissão  de  permanência,  razão  pela  qual  não 
procede também esse pleito autoral.

DO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O  autor  pugnou  pela  adequação  do  indexador  da 
correção monetária, para o IGPM-FGV.

Com efeito, percebe-se que o contrato é omisso quanto 
ao indexador (fls. 186).

Pois  bem.  É certo  que  o  IGP-M  é  índice  elaborado  e 
divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas e objetiva refletir a 
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inflação de vários produtos em segmentos diversos da economia, a fim de 
aferir,  de  forma mais  realista,  a  desvalorização  do  poder  de  compra  da 
moeda nacional no período.

In casu,  a utilização do IGP-M como fator de correção, 
mormente  quando  não  demonstrada  abusividade  na  sua  incidência,  não 
encontra  qualquer  óbice  legal,  razão  pela  qual  deve  ser  admitida  sua 
utilização conforme decidido na sentença guerreada.

Por  fim,  destaco  que  a  condenação  na  repetição  do 
indébito  de  forma simples  deve ser  mantida,  pois  a  correção  monetária, 
efetivamente,  pode  ter  sido  aplicada  em  indexador  prejudicial  ao 
consumidor. Porém esse fato deverá ser aferido em liquidação de sentença.

Com essas considerações,  REJEITO A PRELIMINAR E 
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,  reformando em parte a 
sentença,  para  excluir  a  vedação  à  capitação  de  juros  e  à  comissão  de 
permanência, mantendo os demais termos.

Tendo em vista que o autor teve apenas 01(um) dos seus 
03 (três) pedidos, deferido, reforma a condenação nas custas e honorários, 
passando  estes  para  15%  do  valor  da  condenação,  cabendo  ao  autor  o 
correspondente a 70%, nos moldes da justiça gratuita, e ao réu 30%. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de 
Almeida – relator, Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das 
Graças Morais Guedes, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Exmo.  Dr.  Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  Convocado  para  substituir  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques 
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da Nóbrega, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de setembro de 2016.

Ricardo Vital de Almeida
    Juiz Convocado
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