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AÇÃO DE  REVISÃO CONTRATUAL C/C  REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO.  FINANCIAMENTO.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL.  CUMULAÇÃO  DE  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA  COM  OUTROS  ENCARGOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO.  TAXA ANUAL 
MAIOR  QUE  O  DUODÉCUPLO  DA  TAXA  MENSAL. 
PACTUAÇÃO.  SERVIÇOS  DE  TERCEIRO.  NÃO 
INDICAÇÃO  DO  TIPO  DE  SERVIÇO.  AFRONTA  AO 
CDC.  RESTITUIÇÃO  DE  FORMA  SIMPLES. 
SENTENÇA  E  APELAÇÃO  SOB  A  ÉGIDE  DO  CPC 
ANTERIOR. APLICAÇÃO DO ART.14 DO NCPC. NEGO 
SEGUIMENTO AO RECURSO.

—A cobrança de encargos em relação a serviços de terceiros, inclusão 
de  gravame  eletrônico,  ressarcimento  de  despesas  de  serviços 
bancários  e  ressarcimento  de  despesas  de  promotora  de  vendas, 
embora previstos em contrato, mas sem a especificação dos serviços 
que  realmente  foram realizados,  ofende  a  resolução  3.518/2007 do 
CMN e o art. 6º, III, do cdc. (TJPB; AC 0004934-65.2011.815.0731; 
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque; DJPB 15/04/2014; Pág. 13) 

—  Súmula 541/STJ -  "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".  

VISTOS ETC. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BV Financeira S/A – 



Crédito, Financiamento e Investimento, em face da sentença de fls. 102/108, proferida 
pelo Juízo  a quo, nos autos da Ação de revisão de contrato, que julgou parcialmente 
procedente o pedido para condenar a promovida ao pagamento de dos valores cobrados 
a título de serviços de terceiro no valor de R$ 1.527,01 (mil, quinhentos e vinte e sete 
reais e um centavo), de forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e 
correção monetária  pelo INPC a partir  da citação.  Declarar a busiva a cláusula  que 
permite  a  cumulação  da  comissão  de  permanência  com  encargos  moratórios  e 
determinar a exclusão da comissão de permanência e a devolução, de forma simples, 
dos valores pagos a maior. 

A BV Financeira S/A apresentou recurso apelatório, alegando a 
afronta ao princípio da igualdade, afirma que é legal a cobrança de juros superiores a 
12% , aduz que é correta a aplicação da comissão de permanência, a legalidade das 
tarifas e dos serviços de terceiros, bem a possibilidade de incidência da Tabela Price. 
Por fim, pleiteia a reforma da sentença. (fls. 110/123).

O  promovido  apresentou  contrarrazões  pugnanado  pela 
manutenção da sentença. (fls. 128/137).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 143/146, opinou 
pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. 

DECIDO

Cumpre  esclarecer,  de  plano,  que  a  irresignação  do  apelante 
referente  ao  percentual  da  taxa  de  juros  não  procede  haja  vista  que  o  pedido  de 
limitação a 12% não foi acolhido pelo magistrado a quo. De igual modo, a incidência da 
tabela  price,  as  taxas  de  abertura  de  crédito  e  de  emissão  de  boleto  não  foram 
identificadas  no  contrato  em  questão,  inexistindo  interesse  do  apelante  no 
questionamento acerca desses pontos. 

Não  há  que  se  falar,  ademais,  na  afronta  ao  princípio  da 
igualdade, porquanto se trata da alegação de uma cobrança indevida, não sendo razoável 
impossibilitar o debate no âmbito do Judiciário fundamentando-se no fato de que outras 
pessoas não impugnaram as cláusulas contratuais em seus respectivos contratos, mesmo 
porque  a  demanda  judicial  depende  da  iniciativa  da  parte  lesada  com  a  cobrança 
indevida.

No que se refere ao serviço de terceiros, não há dúvida de que 
deve ser considerada abusiva a tarifa denominada “serviços de terceiros”, já que não é 
possível identificar no contrato a finalidade de sua cobrança.

Desta feita, apesar da aludida tarifa estar presente no contrato 
(fl.31),  deve ser reputada como ilegal, pois não especifica qualquer serviço prestado, o 
que viola a transparência dos contratos bancários protegidos pelo CDC.

A esse respeito, vejamos alguns julgados desta Corte:

56079223 - PROCESSO CIVIL. Agravo interno. Ação revisional de 



contrato  de  financiamento  de  veículos.  Procedência  parcial. 
Irresignação da parte demandada. Tarifa denominadas de “despesas de 
gravame”, “promotora de vendas”, “custos operacionais”, despesas de 
cartório”  e  “serviços  não  especificados”.  Cobrança.  Ilegalidade. 
Transferência  do  custo  da  operação  para  o  consumidor. 
Impossibilidade. Ilegalidade. Interposiçao de agravo interno. Ausência 
de  novos  elementos  capazes  de  modificar  a  decisão  interinamente 
agravada.  Desprovimento  do  recurso.  -  embora  contratualmente 
previstos,  a  cobrança  de  tarifas  de  serviços  de terceiros ou  outra 
denominação  são  abusivas  na  medida  em  que  transfere  para  o 
consumidor  custo  de  serviços  ínsitos  à  operação  bancária  que  não 
representam  contraprestação  dos  serviços  contratados.  Afinal,  é 
abusiva  a  cobrança  de  taxas  que  não  representam  prestação 
de serviço ao cliente, servindo apenas como estratagema para redução 
de riscos da atividade do fornecedor. - recurso desprovido, para manter 
a decisão internamente agravada em todos seus termos. (TJPB; Rec.  
0109220-27.2012.815.2003;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  
Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 27/08/2015; Pág. 17 )

Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito. Sentença julgada 
parcialmente procedente. Irresignação. Apelo aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor. Possibilidade. Capitalização mensal de juros. 
Possibilidade. Tarifa de cadastro e IOF. Previsão contratual. Legalidade 
da cobrança. Precedentes do Superior Tribunal de justiça. Serviços de 
terceiros, inclusão de gravame eletrônico, ressarcimento de despesas de 
serviços  bancários  e  ressarcimento  de  despesas  de  promotora  de 
vendas. Ausência de transparência violação ao direito do consumidor. 
Ilegalidade  da  cobrança.  Reforma  parcial  da  sentença.  Provimento 
parcial do apelo. O STJ, no julgamento do RESP 1.251.331/rs,  com 
julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, entendeu legal a 
cobrança de tarifa de cadastro e do pagamento do IOF por meio de 
contrato  de  financiamento  acessório.  A cobrança  de  encargos  em 
relação  a  serviços  de  terceiros,  inclusão  de  gravame  eletrônico, 
ressarcimento de despesas de serviços bancários e ressarcimento de 
despesas de promotora de vendas, embora previstos em contrato, 
mas  sem  a  especificação  dos  serviços  que  realmente  foram 
realizados, ofende a resolução 3.518/2007 do CMN e o art. 6º, III, 
do  cdc.  (TJPB;  AC  0004934-65.2011.815.0731;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque; 
DJPB 15/04/2014; Pág. 13) 

Assim,  deve  ser  mantida  a  sentença  neste  ponto  em  que 
garantiu a restiuição da cobrança de “serviço de terceiro”, de forma simples, no 
valor de R$ 1.527,01 (Hum mil, quinhentos e vinte e sete reais e um centavo).

Em  relação  à  comissão  de  permanência,  também  não  assiste 
razão  ao  recorrente,  uma  vez  que  há  previsão  de  cumulação  da  verba  com multa 
moratória, conforme se observa do contrato às fls. 31/32. 

Neste sentido, correta a declaração de ilegalidade da cumulação 
e a consequente condenação à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente 
exigidos na cumulação indevida. A jurisprudência corrobora:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO 



APELATÓRIA.  CUMULAÇÃO  DE  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA  COM  OUTROS  ENCARGOS  MORATÓRIOS. 
PROIBIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA  APELATÓRIA.  Admite-se  a 
cobrança  da  comissão  de  permanência  no  período  da 
inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, 
juros  moratórios  ou  remuneratórios,  e  multa  contratual.  “4. 
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),  não 
cumulada com a correção monetária (Súmula nº 30/stj), com osjuros 
remuneratórios (Súmula nº 296/stj)  e moratórios,  nem com a multa 
contratual.  Afastamento  da  comissão  de  permanência  pela 
verificação de cumulação  com multa contratual,juros moratórios  e 
atualização monetária. (...) ” (agrg no RESP 954.838/rs, Rel. Ministro 
luis  felipe  salomão,  quarta  turma,  julgado  em  18/08/2011,  dje 
24/08/2011). (TJPB;  APL  0000223-12.2014.815.0731;  Primeira 
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José  Ricardo Porto; DJPB 
27/04/2016; Pág. 9) 

Assim,  é  evidente  a  ilegalidade  uma  vez  comprovada  a 
cumulação da comissão de permanência com a multa. 

No que concerne à capitalização de juros, é importante registrar 
que  sua  ocorrência  somente  era  permitida  em  casos  específicos,  previstos  em  lei, 
(cédulas de crédito rural, comercial e industrial), conforme a Súmula n. 93/STJ. Porém, 
com a edição da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n.° 2170-36/2001, é admitida nos 
contratos firmados após à sua entrada em vigor,  desde que haja previsão contratual. 
Nesse sentido:

11981860 -  AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.  544 
DO CPC) AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO  PROVIMENTO  AO 
RECURSO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR. 1.  Cuidando-se  de 
ajuste  bancário,  no  qual  há  expressa  previsão  autorizando 
a capitalização mensal de juros, firmado ainda à égide da MP n. 2.170-
36/2001,  imperiosa  a  admissão  da  prática,  pois  ante  a  presunção 
de constitucionalidade dos  atos  normativos,  a  segunda  seção  do 
Superior  Tribunal  de  Justiça  já  firmou  posicionamento  pela 
possibilidade da cobrança decapitalização mensal de juros, desde 
que atendidos os  requisitos  de existência de previsão contratual 
expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e 
que  tenha  sido  o  contrato  firmado  após  31/03/2000,  data  da 
primeira edição da MP 2.170-36/2001, então sob o nº 1963-17. 2. 
Agravo  regimental  desprovido. (STJ;  AgRg-AREsp  489.971;  Proc.  
2014/0060744-6; MS;  Quarta Turma; Rel.  Min.  Marco Buzzi;  DJE 
22/05/2014 )

56065604 -  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  C/C 
ANULATÓRIA E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRATO 
DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  PRESCRIÇÃO 
TRIENAL LEVANTADA DE  OFÍCIO  PELO  MAGISTRADO. 
EXTINÇÃO  DO  FEITO,  COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO. 
INSURGÊNCIA.  AÇÃO  FUNDADA EM  DIREITO  PESSOAL. 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20544&sid=15c320d7.6fa799be.0.0#JD_CPCart544
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20544&sid=15c320d7.6fa799be.0.0#JD_CPCart544


PRAZO  DECENAL.  INTELECÇÃO  DO  ART.  205,  DO  CC. 
AFASTAMENTO  DA  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  “1. A  prescrição  da 
pretensão  para  revisar  contratos  bancários  e  pleitear  restituição  de 
valores indevidamente pagos segue a norma do artigo 205, do Código 
Civil. Precedentes. ”. Apelação cível. Ação revisional c/c anulatória e 
repetição  de  indébito.  Contrato  de  financiamento  de  veículo. 
Prescrição  afastada.  Causa  madura.  Julgamento  em  segundo  grau. 
Aplicação do art.  515, § 3º do CPC. Juros. Declaração incidental de 
inconstitucionalidade  da  MP  nº  2.170-36/2001.  Presunção  de 
legitimidade  e  constitucionalidade da  MP  nº  2.170-
36/2001. Capitalização de juros. Previsão em Lei e no contrato. Pedido 
exordial julgado improcedente. ¿ a jurisprudência do STJ é pacífica 
quanto à possibilidade decapitalização mensal de juros na hipótese do 
contrato bancário ter sido celebrado após o dia 31.03.2000, data da 
entrada em vigor  da MP 1.963-17/2000,  e  desde que haja  expressa 
previsão contratual.(TJPB; APL 0000643-22.2013.815.1161; Primeira 
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  
Albuquerque; DJPB 16/09/2014; Pág. 8 

Destarte, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na capitalização 
de juros.

Ademais,  verifica-se  do  contrato  acostado  à  fl.  31  que  há 
diferença das taxas de juros mensal e anual, o que corresponde a uma pactuação de 
capitalização em que a taxa anual de juros é de 20,41% e a taxa mensal é 1,56%. Logo, 
a  diferença  entre  o  duodécuplo  da  taxa  mensal  e  a  taxa  anual  permite  visualizar  a 
pactuação da capitalização.

Nesse sentido:

Súmula 541/STJ - "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".  

APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  
PREVISÃO  CONTRATUAL.  LEGALIDADE.  PRECEDENTES 
DOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.  MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA.  APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO.(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do 
Processo Nº 00170353920138152001,  -  Não possui  -,  Relator DES 
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 14-01-2015)

Dessa forma, tem-se como legal a cobrança da capitalização de 
juros  quando  esta   restar  evidentemente  demonstrada,  como ocorre  na  hipótese  em 
análise, razão  pela  qual  o  recurso  não  merece  ter  seguimento,  por  estar  em 

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20515&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CPCart515
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%20205&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CCart205
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CC,%20art.%20205&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CCart205


confronto com súmula do STJ e entendimento dominante neste Tribunal, conforme 
disciplina o art.557 do CPC/73, aplicável ao caso em tela em razão do que dispõe o 
art.141 do CPC/2015.

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  mantendo a 
sentença em todos os seus termos.

Publique-se. 

João Pessoa, 30 de maio de 2016.

Marcos William de Oliveira 
          juiz convocado

1
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em 

curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a 
vigência da norma revogada. 
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Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 30 de maio de 2016

     Marcos William de Oliveira 
          Juiz convocado/Relator


