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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR.  INÉPCIA DA
INICIAL.  PRESSUPOSTOS  DO  ART. 330,  §2º,
DO  NCPC.  PREENCHIMENTO.  PREFACIAL
AFASTADA.  MÉRITO.  INCIDÊNCIA  DAS
NORMAS  CONSUMERISTAS.   DETERMI-
NAÇÃO  JUDICIAL  DE  EXIBIÇÃO  DO
CONTRATO.  NÃO  APRESENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART.  400,  I,
DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  TABELA
PRICE.  AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREVISÃO  EXPRESSA.  ABUSIVIDADE.
ENTIDADE  BANCÁRIA QUE  NÃO  PODE  SE
BENEFICIAR COM A SUA INÉRCIA. DEVER
DE  INFORMAÇÃO  AO  CONSUMIDOR.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA
COM  OUTROS  ENCARGOS.  ABUSIVIDADE.
SÚMULA  Nº  472  DO  STJ.  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  DEVOLUÇÃO  DE  FORMA
SIMPLES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Verificando-se  que  a  inicial  atende  ao  requisitos
previstos na legislação processual, não há que se falar
no seu indeferimento.

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.
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-  A Medida Provisória nº 1.963-17/2000, atualmente
reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a admitir a
incidência  da  capitalização  de  juros  nos  contratos
firmados  posteriormente  à  sua  vigência,  desde  que
haja previsão contratual.

-   “Em  se  cuidando  de  relação  jurídica  entre
instituição  financeira  e  consumidor  de  serviços
bancários, presumem-se verídicos os fatos alegados
na falta de exibição incidente de documento.” (AgRg
no REsp 1291288/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
03/02/2015, DJe 10/02/2015).

- Inexistindo comprovação de pactuação expressa da
capitalização, tendo em vista a ausência do contrato
firmado entre as partes, correta a sentença que afastou
tal encargo.

- É vedada a cobrança da Comissão de Permanência,
na hipótese de inadimplemento, cumulada com multa,
juros moratórios e correção monetária.

-“Súmula  472.  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 multa contratual.

-  Convém anotar, ante a importância para o deslinde
da celeuma, que  o Banco, mesmo dotado de ciência
inequívoca  para  instruir  os  autos  com  cópia  do
contrato  firmado,  quedou-se  inerte,  dando  ensejo,
portanto, a aplicação do disposto no art. 400, inciso I,
do novo Código de Processo Civil.

- Sendo a devolução em dobro pertinente apenas no
caso de cobrança realizada com má-fé, bem como se
verificando o fato de o consumidor ter expressamente
celebrado o contrato com os encargos questionados,
há de se condenar a instituição financeira à devolução
simples.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade,  rejeitar  a preliminar  e, no mérito, negar provimento ao recurso
apelatório, nos termos do voto do relator.   

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  pelo Banco  do
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Bradesco S/A,  desafiando sentença proferida pelo Juízo da Vara  Única da
Comarca de Taixeira, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição
de Indébito de Financiamento movida por João Oliveira da Costa.

Narra  a  inicial  que  a  parte  autora  celebrou  contrato  de
financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual foram cobrados
juros superiores a 12% ao ano e na forma capitalizada com a utilização da
Tabela  Price.  Ainda  destacou  a  cobrança  de  comissão  de  permanência
cumulada com outros encargos e de taxa de retorno.

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas  e
práticas  contratuais  abusivas  e  restituição  em  dobro  dos  valores  pagos
indevidamente,  assim como a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls.  41/80),  alegando,  preliminarmente,  a  inépcia  da  inicial  por
impossibilidade  de  revisão  genérica  do  contrato  e  incompatibilidade
procedimental. No mérito, defendeu a inexistência de onerosidade excessiva, a
possibilidade de estipulação de juros acima de 12% ao ano, da capitalização de
juros desde que pactuada e da comissão de permanência não cumulada com
correção monetária. 

Enfatizou a necessidade de pagamento do valor contratualmente
devido, a impossibilidade de inversão do ônus probatório e da repetição de
indébito.

Certidão  exarada  pela  Escrivania,  informando  a
intempestividade da peça contestatória (fls. 90).

Decidindo  a  querela,  a  magistrada  de  primeiro  grau  julgou
parcialmente  procedente  o  pleito  autoral  (fls.  93/100),  consignando  os
seguintes termos na parte dispositiva:

“Face ao exposto, por tudo que dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie, com fincas
no  artigo  4º,  inciso  IV,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O
PEDIDO para CONDENAR o AYMORÈ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A, a revisar
e  aplicar  sobre  o  valor  do  financiamento  a  taxa
anual  de  12%  (doze  por  cento),  e  a  restituir  os
valores pagos a mais pelo autor referentes à taxa de
abertura e à taxa de retorno, tais quais constantes no
contrato,  extinguindo o processo com resolução do
mérito, a teor do artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil.

Outrossim, concedo, parcialmente, nos termos do art.
273, I, do CPC, o pedido de tutela antecipada para
que o promovido se abstenha de promover a busca e
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apreensão do veículo, bem como de incluir nome do
autor  nos  órgãos  de  restrição  ao  crédito,  até  o
trânsito em julgado desta decisão.

Ainda,  fixo  multa  diária  de  R$  900  (novecentos
reais),  em  caso  de  descumprimento  dos  comandos
acima  exarados,  com  fincas  no  art.  461,  §4º,  do
Código de Processo Civil, a ser convertida em favor
da parte requerente.

Determino  ao  Cartório  Judicial,  que  modifique  o
nome  do  promovido  para  AYMORÈ  CRÉDITO,
FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A.

Ante ao princípio da sucumbência, e com fincas no
artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil, condeno
o suplicado no pagamento das custas processuais e
nos  honorários  advocatícios,  que  arbitro  em  R$
1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4º, do
CPC”. (fls. 100).

Irresignado,  o  promovido  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
103/122),  alegando, preliminarmente, o seu direito de intervir no processo no
estado em que se encontra,  nos moldes do art.  322 do Estatuto Processual
civil,  Aduziu,  ainda,  o indeferimento da petição inicial  por impossibilidade
jurídica do pedido, posto que os seus fundamentos jurídicos violariam toda a
construção doutrinária,  além da inépcia da inicial,  uma vez que,  diante  da
manifestação dos fatos não decorre logicamente a conclusão do pedido.

No mérito, o insurgente  asseverou que não se depreende dos
autos a possibilidade de revisão do contrato, tendo em vista que não restou
demonstrada a existência  de qualquer motivo hábil  para a revisão e, muito
menos, a anulação do contrato. Ademais, que não efetuou cobranças de valores
indevidos,  mas  tão  somente  em  relação  ao  financiamento  adquirido  e
plenamente pactuado, hipótese esta em que se aplicam os juros previstos nos
contratos celebrado entre as partes.

Frisou,  ainda,  que  na  formação  do  contrato  firmado  com o
apelado constam todas as cláusulas e condições inerentes ao referido pacto,
como a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC), com a qual o apelado
concordou livremente.

Ressaltou que, o fato do apelado ainda não efetuar o depósito
judicial das parcelas no valor contratualmente devida, torna evidente que não
houve a eliminação da mora, não podendo o mesmo ser mantido na posse do
veículo.

Atestou que a simples discussão da dívida não constitui motivo
para obstaculizar a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de restrição ao
crédito. Fundamentou também que a multa aplicada é excessiva, bem como a
condenação de honorários de sucumbência não está em consonância com o
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trabalho  realizado  pelo  advogado.  Ao  final,  pugnou pelo  provimento  do
recurso.

O apelado apresentou contrarrazões  (fls. 145/163), rechaçando
os argumentos do recurso.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento parcial do recurso apelatório (fls. 169/176).

Em decisão monocrática, anulei a sentença de primeiro grau,
determinando o retorno dos autos para que fosse proferida nova decisão com a
apreciação da integralidade dos pedidos, após a juntada do contrato entabulado
entre as partes (fls. 191/198).

Com o retorno do processo, o demandando foi intimado para
apresentar o contrato firmado entre os litigantes (fls. 201), porém, mesmo após
a concessão de prazo suplementar por várias vezes, não acostou a avença ao
encarte processual (certidão de fls. 213).

Audiência  realizada,  mas  as  partes  não  transigiram  e  foi
determinada a conclusão processo para julgamento (fls. 223).

Fazenda  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  a  juíza  a  quo
julgou  parcialmente  procedente  o  pleito  autoral  (fls.  227/234),  cuja  parte
dispositiva restou assim redigida:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios de direito aplicáveis à espécie, REJEITO
a(s)  preliminar(es)  suscitada(s)  na  contestação  e
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO para:

a) afastar a incidência de capitalização de juros, em
razão da ausência de pactuação expressa;

b)  declarar  nula  a  cláusula  que  estabelece  a
cumulação da comissão de permanência com outros
encargos,  como  juros  remuneratórios,  correção
monetária e multa (Súmula nº 472).

c)  condenar  o  promovido  a  restituir  os  valores
eventualmente pagos pelo autor no que se refere às
cláusulas declaradas nulas nesta decisão, de forma
simples, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da
citação,  e correção monetária pelo INPC, desde  a
data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Deixo de  conceder  a  tutela  de  urgência  pleiteada,
uma  vez  que  a  simples  existência  de  uma  ação
revisional de cláusula contratual não impede a busca
e apreensão do bem ou a restrição do devedor, se não
purgada eventual mora”. (fls. 233/234).
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Inconformado,  o  demandado  interpôs  Apelação  Cível  (fls.
238/261), alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial pela inobservância
do  art.  330,  §2º,  do  NCPC,  não  indicando  as  obrigações  contratuais
controvertidas e o valor incontroverso. 

No mérito, defende a inexistência de ilegalidades no contrato
entabulado, destacando a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada.
Ainda  assevera  a  possibilidade  de  capitalização  de  juros  em  contratos
bancários, desde que expressamente prevista na avença ou pela multiplicação
da taxa mensal com resultado superior a 12 vezes. 

Defende a legalidade da comissão de permanência, desde que
não cumulada com correção monetária e juros remuneratórios. Enfatiza que os
encargos  foram  devidamente  discriminados,  inclusive  com  a  entrega  da
planilha de custo efetivo total, sendo, portanto, direito do credor de receber o
que  fora  contratado.  Finalmente,  aduz  a  impossibilidade  de  devolução  em
dobro, por ausência de má-fé.

Contraminuta apresentada (fls. 290/306).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer (fls.  313/316),  manifestando-se pelo  prosseguimento  do
recurso apelatório sem manifestação sobre o mérito.

É o relatório. 

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo  com  o
Novo Código de Processo Civil, posto que a decisão fora publicada quando da
vigência  deste,  conheço  do  apelo,  passando  à  análise  de  seus  argumentos
recursais.

- Da preliminar: inépcia da inicial:

Aduz  o  banco  apelante  a  inépcia  da  inicial,  eis  que  não
cumpridos os requisitos previstos no art. 330, §2º, do CPC/2015.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente,  entendo
que descabida a pretensão recursal.

Com o fito de evitar pretensões genéricas em sede de demandas
revisionais  de  contrato,  repetidamente  ajuizadas  perante  os  diversos  juízos
deste país,  foi inserido em nosso diploma legal o art. 330, §2º, do NCPC –
que assim estatui:

“Art. 330.(...)

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de
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obrigação  decorrente  de  empréstimo,  de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá
de,  sob  pena  de  inépcia,  discriminar  na  petição
inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que
pretende  controverter,  além de  quantificar  o  valor
incontroverso do débito”. 

Ao que se infere da leitura da norma acima transcrita, cumpre à
parte autora indicar de forma precisa, na inicial, qual contrato pretende revisar
e as cláusulas, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia. 

In casu, ao contrário do que quer fazer crer o banco insurgente,
a petição inicial da presente ação encontra-se plenamente apta, uma vez que o
pedido foi certo e determinado, tendo o autor indicado, de forma específica, o
contrato  a  ser  revisto,  as  supostas  abusividades  constantes  no  instrumento
contratual, discriminando as cláusulas a serem revistas.

Outrossim,  no  que  pertine  à  quantificação  do  valor
incontroverso,  considero que esta  exigência somente se  mostra  cabível  nos
casos em que há autorização para depósito em juízo, hipótese não configurada
na demanda em análise.

Em outras  palavras,  o  legislador  quis  tão  somente  assegurar
que,  durante  o  trâmite  da  ação  revisional,  não  se  deve  interromper  por
completo o pagamento das prestações ajustadas entre as partes, mas que se
continue pagando, ao menos, o valor incontroverso. 

Deste  modo,  verificando-se  que  não  haverá interrupção  do
pagamento das  parcelas da avença,  que deverão continuar  sendo pagas no
tempo e modo contratados, carece de fundamento a extinção sem resolução de
mérito requerida pelo recorrente.

Importa  ressaltar,  por  fim,  que  a  petição  inicial  preencheu
igualmente os requisitos insculpidos nos arts.  319 e 320, do CPC/2015, uma
vez que a parte autora, ao expor os motivos sobre os quais fundamenta sua
pretensão, o faz de forma a deduzir claramente a pretensão, assim como os
fundamentos jurídicos do pedido e sua possibilidade jurídica.

Rejeito, assim, a preliminar.

- Do mérito:

Consoante relatado,  cinge-se a controvérsia  recursal a análise
apenas da declaração de abusividade da capitalização de juros, da comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios e  da restituição na
forma dobra.

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de
Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por
conseguinte,  a  relação  contratual  estabelecida  entre  as  partes  se  configura
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típica relação de consumo. 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

Ademais, convém anotar, ante a importância para o deslinde da
celeuma, que o Banco demandado, mesmo dotado de ciência inequívoca para
instruir os autos com cópia do contrato firmado, não atendeu à determinação,
deixando transcorrer o prazo in albis, o que ensejaria, a meu sentir, a aplicação
da penalidade disposta no art.  400, inciso I, do Diploma Processual de 2015,
sendo admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da
coisa, a parte autora pretendia provar. 

Sabe-se  que  a  presunção da  veracidade  acima mencionada é
relativa, aplicando-se o livre convencimento do juiz a respeito. 

a) Da capitalização de juros:

Passando adiante, acerca da capitalização de juros, filio-me ao
entendimento de que esta é permitida com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos firmados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro  Nacional,  após  o  advento  da  Medida  Provisória  nº  1.963-17/00
(reeditada sob o nº 2.170-36/01), a qual em seu art. 5º dispõe:  

“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional,  é
admissível  a  capitalização  de  juros  com
periodicidade inferior a um ano. 

Parágrafo único. Sempre que necessário ou quando
solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato
da  obrigação,  ou  de  seu  saldo  devedor,  será  feita
pelo  credor  por  meio  de  planilha  de  cálculo  que
evidencie  de  modo  claro,  preciso  e  de  fácil
entendimento  e  compreensão,  o  valor  principal  da
dívida,  seus  encargos  e  despesas  contratuais,  a
parcela de juros e os critérios de sua incidência, a
parcela  correspondente  a  multas  e  demais
penalidades contratuais.” (grifo nosso)

É  de  se  destacar  que  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade da referida Medida Provisória, ao menos até que haja o
julgamento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 2.316-1. 

Nesse  cenário,  é  aplicável  a  supramencionada norma,  a  qual
autoriza  a  capitalização  de  juros,  aos  contratos  posteriores  à  sua  vigência
firmados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional,  desde
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que haja, entretanto, pactuação expressa. 

Importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
quando  do  julgamento  do  REsp.  nº  973827/RS,  realizado  sob  a  ótica  dos
recursos repetitivos, firmou orientação jurisprudencial no sentido de que  "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". O acórdão restou assim ementado:

"CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA
E  APREENSÃO  CONVERTIDA  EM  DEPÓSITO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM
GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS
COMPOSTOS.  DECRETO  22.626/1933  MEDIDA
PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização  de  juros  vedada  pelo  Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-
36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos  serem,  periodicamente,  incorporados  ao
valor  principal.  Os  juros  não  pagos  são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos  juros.  2.  Por  outro  lado,  há  os  conceitos
abstratos,  de  matemática  financeira,  de  "taxa  de
juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados  na  formação  da  taxa  de  juros  contratada,
prévios  ao  início  do  cumprimento  do  contrato.  A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido
pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de  juros  com periodicidade  inferior  a  um ano em
contratos  celebrados  após  31.3.2000,  data  da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em  vigor  como  MP  2.170-36/2001),  desde  que
expressamente  pactuada."  -  "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".  4.
Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção,  a
comissão  de  permanência  não  pode  ser  cumulada
com quaisquer  outros  encargos  remuneratórios  ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
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mora  quando  caracterizado  o  estado  de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da  abusividade  das  cláusulas  contratuais
questionadas.  6.  Recurso  especial  conhecido  em
parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS,
Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Rel.  p/
Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/08/2012,  DJe
24/09/2012)  (grifei)

Nessa  mesma  esteira,  trago  à  baila  julgado  deste  Egrégio
Tribunal: 

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA
CONTRATUAL C/C  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVIDO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  AQUISIÇÃO
DE  AUTOMÓVEL.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297, DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
PACTUAÇÃO  EXPRESSA.  LEGALIDADE.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO.  -  A
revisão contratual é possível ao interessado quando
os  termos  pactuados  se  revelem  excessivamente
onerosos ou desproporcionais. - Não resta dúvida da
aplicação  aos  contratos  bancários  das  disposições
do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já
sumulado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,
conforme a Súmula de nº 297. - No que diz respeito
à  capitalização  de  juros,  a  MP nº  1.963-17/2000,
reeditada sob o nº 2.170-30/2001, passou a admiti-la
nos  contratos  firmados  posteriormente  à  sua
vigência,  desde  que  haja  expressa  previsão
contratual. - A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça considerou dotada de clareza e precisão
para se aferir a pactuação expressa da capitalização
dos  juros,  a  exposição  numérica,  no  instrumento
contratual, da taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa  mensal,  situação  verificada  no  instrumento
contratual  em  debate.”  (TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00981719220128152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 17-05-2016) – (grifo
nosso). 

Nesse contexto,  existindo  previsão no instrumento contratual,
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livremente assinado pelas partes,  de taxa de juros anual que exceda a doze
vezes  o  valor  da  taxa  mensal,  faz-se  suficiente  para  compreensão  do
consumidor quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente, levando à
conclusão que, dessa forma, encontram-se pactuados. 

Na  hipótese  vertente,  entretanto,  conforme  já  consignado
acima,  mesmo  intimado  para  apresentar  o  contrato,  o  banco  promovido
quedou-se  inerte,  sendo  acertada,  desta  forma,  a  aplicação  da  penalidade
prevista no art. 400, I, do novo CPC, in verbis:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como
verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou
da coisa, a parte pretendia provar:

I – se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer
qualquer declaração no prazo do artigo 398”.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça  e
desta Corte:

"AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
POUPANÇA. AÇÃO CONDENATÓRIA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DIFERENÇAS.
INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO.
RECUSA  INJUSTIFICADA.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE. ART. 359 DO CPC.
1.  A ausência  de  discussão  acerca  dos  índices  de
correção  monetária  aplicados  em  cadernetas  de
poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta
o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio
Supremo Tribunal Federal.
2.  Em  se  cuidando  de  relação  jurídica  entre
instituição  financeira  e  consumidor  de  serviços
bancários, presumem-se verídicos os fatos alegados
na  falta  de  exibição  incidente  de  documento.
Embora não caiba a multa pelo descumprimento, que
na  hipótese  não  foi  cogitada,  o  efeito  da  não
exibição de extratos, ou da ilegitimidade da recusa,
é ter como verdadeiros os fatos que a parte adversa
quer provar, nos termos do art. 359 do CPC.
3.  Há  plausibilidade  no  direito  de  exibição  de
extratos  bancários,  uma  vez  que  esta  Corte
reconhece o dever que as instituições financeiras têm
de  exibir  documentos  comuns  às  partes,  enquanto
não estiver prescrita a eventual ação sobre ele.
4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”
(AgRg no REsp 1291288/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado
em 03/02/2015, DJe 10/02/2015) - (grifo nosso).
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS.  PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO  INDEVIDA  DE  JUROS.
AUSÊNCIA DOS INSTRUMENTOS DA AVENÇA
QUESTIONADA NA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO
DETERMINANDO  A  APRESENTAÇÃO  PELO
PROMOVIDO.  OMISSÃO.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE  DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 359 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.  -  "É  pacífico  o  entendimento  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  de  que,  em caso  de
recusa  à  exibição  do  documento  determinada  em
medida  incidental  de  exibição  de  documento,  é
cabível a admissão de veracidade dos fatos alegados
(art.  359  do  CPC).  (...)."  (STJ  -  AgRg  no  Resp
1269486/MG,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
13/08/2013,  DJe  23/08/2013).  -  Demonstrando  o
promovente que paga por valores que não poderiam
lhe ser cobrados, deve haver repetição de indébito,
na  forma  simplificada,  do  que  lhe  foi  exigido
desmedidamente.  -  "2.  Não  se  mostram
contraditórias  a conclusão de que  a cobrança era
abusiva  e  a  condenação  à  devolução  simples,
porquanto  o  critério  definidor  da  forma  da
restituição (simples ou dobrada) é a boa ou má-fé,
bem como a culpa do fornecedor, não simplesmente a
ilegalidade  da  cobrança."  (REsp  1300032/RJ,  Rel.
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/03/2013,  DJe
13/03/2013).”  (TJPB-ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00405446720118152001,  1ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator DES JOSE RICARDO
PORTO, j. em 19-05-2016) – (grifo nosso).  

Consequentemente, tenho que não merece reforma a decisão de
base, uma vez não ser razoável que a inércia do banco apelado em exibir o
contrato em juízo, seja-lhe favorável, em detrimento do direito à informação
do consumidor e, ainda, da inversão do ônus da prova, deferida em primeiro
grau. 

Assim,  há  de  se  considerar  como  abusiva  a  cobrança  de
capitalização  mensal  de  juros  com  a  utilização  da  Tabela  price,  diante  da
inexistência nos autos das cláusulas contratuais relativas ao pacto entabulado
entre as  partes,  aplicando-se o disposto no art.  400, I,  do novo Código de
Processo Civil. 
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b) Da Comissão de Permanência:

No tocante à cobrança de Comissão de Permanência, sabe-se
que sua função é a de manter atualizado o valor devido, diante da inflação, e
remunerar  a  instituição  financeira  pelo  capital  que  disponibilizou  ao
consumidor, em face do seu inadimplemento.

Devido a  sua natureza  compensatória,  e  de  instrumento para
atualização monetária, a jurisprudência consolidou-se no sentido de proibir sua
aplicação  juntamente  com  os  outros  encargos  contratuais,  como  juros
moratórios, correção monetária e multa, sob pena de bis in idem. 

O Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas acerca da
questão: 

“Súmula  294.  Não  é  potestativa  a  cláusula
contratual  que  prevê  a  comissão  de  permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco  Central  do  Brasil,  limitada  à  taxa  de
contrato”.

“Súmula  472.  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 multa contratual.

Portanto,  não  há  ilegalidade  na  cobrança  de  comissão  de
permanência, desde que limitada às taxas de mercado e não cumulada com
outros encargos. 

A esse respeito: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  BANCÁRIO.  COBRANÇA
POR  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.  ALEGAÇÃO
GENÉRICA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
CUMULAÇÃO  COM  OS  DEMAIS  ENCARGOS.
PROIBIÇÃO.
1.  É  válida  a  cláusula  contratual  que  prevê  a
cobrança  da  comissão  de  permanência,  calculada
pela  taxa  média  de  mercado  apurada  pelo  Banco
Central  do  Brasil,  de  acordo  com  a  espécie  da
operação, tendo como limite máximo o percentual
contratado,  sendo  admitida  apenas  no  período  de
inadimplência, desde que pactuada e não cumulada
com  os  encargos  da  normalidade  (juros
remuneratórios e correção monetária) e/ou com os
encargos  moratórios  (juros  moratórios  e  multa
contratual).
2. Tendo o Tribunal local verificado que,  no caso
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dos autos, a comissão de permanência foi cumulada
com  a  multa  contratual,  a  cobrança  daquela  se
mostra inviável.
3. Para se afastar a constatação da Corte de origem,
se  dependeria  da  interpretação  de  cláusulas
contratuais,  procedimento  vedado  em  sede  de
recurso especial por força da Súmula nº 5/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ/AgRg  no  AREsp  809.642/PR,  Rel.  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 16/02/2016).
(grifo nosso).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  COMISSÃO
DE  PERMANÊNCIA.  COBRANÇA  CUMULADA.
ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1  É  possível  a  cobrança  de  comissão  de
permanência durante o período de inadimplemento
contratual,  à  taxa  média  dos  juros  de  mercado,
limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula
294/STJ), desde que não cumulada com a correção
monetária  (Súmula  30/STJ),  com  os  juros
remuneratórios  (Súmula  296/STJ)  e  moratórios  e
multa  contratual  (REsp  n.  1.058.114/RS,  recurso
representativo de controvérsia,  Relator p/  Acórdão
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda
Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
2. Agravo regimental não provido.
(STJ/AgRg  no  AREsp  722.857/PR,  Rel.  Ministro
MOURA RIBEIRO,  TERCEIRA TURMA,  julgado
em 15/09/2015, DJe 24/09/2015). (grifo nosso).

Nossa  Corte  de  Justiça  segue o  mesmo entendimento,  senão
vejamos:

PRIMEIRO APELO - REVISÃO CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  -  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  -  IRRESIGNAÇÃO  -  TAC  E  TEC  -
LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -
VEDADA  CUMULAÇÃO  COM  OUTROS
ENCARGOS  -  EXPRESSA  PREVISÃO  NO
CONTRATO  -  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  -
DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES  -
PROVIMENTO PARCIAL. - O julgamento do Resp.
n.º  1.251.331,  pelo  procedimento  dos  recursos
repetitivos, pacificou o entendimento de que a TAC e
TEC  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,
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passando a viger  a Resolução n.º  3.518,  de 30 de
abril  de  2008,  que  regulamentou  a  cobrança  de
serviços  bancários  prioritários.  -  "A comissão  de
permanência  é  um  encargo  de  inadimplência  e,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não pode ser cobrada de forma cumulativa
com  demais  encargos  moratórios."(TJMG;  APCV
1.0024.11.283637-4/002; Rel. Des. Mônica Libânio;
Julg.  27/08/2015;  DJEMG 08/09/2015)  SEGUNDA
APELAÇÃO  -  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE  -  REPETIÇÃO  DOS
ARGUMENTOS  EXPOSTOS  NA  INICIAL  -  NÃO
CONHECIMENTO.  -  "O  insurreto,  ao  manejar  o
recurso  apelatório,  limitou-se  a  repetir  os  mesmos
fundamentos já expostos na petição inicial, ou seja,
não desenvolve o ônus de o recorrente de impugnar
especificamente  a  decisão  judicial,  uma  vez  que
somente  se  devolve  aquilo  que  for  objeto  de
impugnação pelo recorrente,  não podendo recorrer
genericamente,  devendo  todo  recurso  ser
fundamentado, indicando os motivos de se impugnar
a  decisão,  ou  seja,  mostrar  os  erros  que  no  seu
entender a decisão contém e que faça explicitamente
o  pedido  de  nova  decisão”.  (TJPB;  Rec.
200.2009.042.788-7/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB  03/09/2013;  Pág.  15)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00196580320118150011,  Relator  DES  SAULO
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 08-03-
2016). (grifo nosso).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DO
RÉU.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  CUMULAÇÃO  COM
OUTROS  ENCARGOS  DE  MORA.  SÚMULA 472
DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  QUE
VEDOU  A  RESPECTIVA  APLICAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  SEGUIMENTO
NEGADO AO RECURSO. ART. 557, CAPUT, CPC.
Se,  ao  vedar  a  cumulação  da  comissão  de
permanência  com  outros  encargos  moratórios,  o
magistrado  a  quo  agiu  em  conformidade  com  a
orientação emanada do STJ, em julgamento de caso
submetido  à  sistemática  dos  recursos  repetitivos
(1.058.114 - RS), deve ser mantido tal comando do
decisum. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00314511120108152003, - Não possui -,
Relator  DESA MARIA DE  FATIMA MORAES  B
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CAVALCANTI , j. em 04-03-2016). (grifo nosso).

Na  hipótese  em  disceptação,  deve  ser  aplicada  a  regra  da
presunção  de  veracidade,  de  modo  que  merece  ser  afastada  a  cobrança
cumulada  da  comissão  de  permanência  com outros  encargos  moratórios,
motivo pelo qual tenho que  acertado o reconhecimento de abusividade pelo
juízo de primeiro grau.

c)   Da   R  epetição de   I  ndébito  

Uma vez reconhecida a cobrança abusiva de juros capitalizados
pela instituição financeira e da comissão de permanência com outros encargos,
os valores indevidamente pagos e apurados em liquidação da sentença, devem
ser devolvidos ao autor.

Todavia,  como  é  cediço,  no  que  concerne  à  repetição  de
indébito,  há  dois  entendimentos jurisprudenciais,  ambos  esmiuçados  sob  a
ótica da má-fé: 1º) a devolução em dobro, se provada a intenção de prejudicar
o  hipossuficiente;  e  2º)  a  restituição  de  forma  simples,  quando  não
demonstrada a má-fé do credor. 

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em
seu parágrafo único:

“Art. 42. (…)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida  tem  direito  à  repetição  do  indébito,  por
valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso.
Acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,
salvo hipótese de engano justificável”. (grifo nosso). 

A  jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania, à qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável”
induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

No caso concreto, não há indícios suficientes a indicar que o
recorrido teria agido imbuído de má-fé, até mesmo porque as parcelas a serem
pagas restaram especificadas desde o início.

Ressalto,  ainda,  que,  a  meu  sentir,  um  dos  motivos  que
embasou a modificação jurisprudencial, para que a devolução ocorra de forma
simples,  foi  o  fato  de  grande  parte  dos  consumidores  brasileiros  estarem
adquirindo financiamentos, já imbuídos do propósito de ajuizarem demandas
revisionais  cientes  de  que  receberiam,  em  dobro,  parte  dos  valores
despendidos,  agindo,  pois,  dolosamente,  objetivando o enriquecimento  sem
causa.

Assim, sendo a devolução em dobro pertinente apenas no caso
de cobrança realizada com má-fé, há de se condenar a instituição financeira à
devolução  dos  valores  cobrados  a  maior,  na  forma  simples,  tal  como
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determinado pelo juízo de primeiro grau. 

Ante  o  exposto,  REJEITO a  preliminar  e,  no  mérito,
NEGOPROVIMENTO  ao  recurso  de  apelação mantendo-se  incólume  os
termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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