
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO  CÍVEL  N.º  0014487-06.2011.815.2003  —  4ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira
RELATOR     : Marcos William de Oliveira – juiz convocado para o substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE    : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO  : Luis Felipe Nunes de Araújo (OAB/PB 16.678) 
APELADO      : Hugo Delano da Costa Máximo
ADVOGADO  : Rêmulo Carvalho Correia Lima (OAB/PB 13.076)

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO 
FINANCIAMENTO  —  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  — 
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO  — FINANCIAMENTO  — 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  — IRRESIGNAÇÃO  — 
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM 
JUROS  —  ILEGALIDADE  —  ENTENDIMENTO  DOS 
TRIBUNAIS SUPERIORES — SENTENÇA E APELAÇÃO 
SOB A ÉGIDE DO CPC ANTERIOR — APLICAÇÃO DO 
ART.14  DO  NCPC   E  DO  ART.  557,  DO  CPC  — 
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

— A comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de  
juros remuneratórios, conforme entende o STJ. Não havendo prova acerca 
da cobrança de juros capitalizados mensalmente, em razão da ausência do  
contrato, não deve ser autorizado sua incidência. Em relação à repetição 
do  indébito,  o  Superior  Tribunal  orienta-se  no  sentido  de  admiti-la  na 
forma simples, em casos como o presente. A cobrança da tac e tec pela  
instituição financeira ofende aos princípios da boa fé e equidade, uma vez  
que o serviço é essencial e inerente a própria atividade bancária e já é  
remunerado pelos juros contratuais. (TJPB; AC 073.2010.004852-6/001;  
Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 20/01/2012;  
Pág. 9) 

— Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e  
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e  
as despesas.(aRt. 21 do CPC)
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Vistos, etc., 

Trata-se de Apelação Cível interposta por BV Financeira S/A 
Crédito,  Financiamento  e  Investimento em  face  da  sentença  de  fls.  132/136, 
proferida pelo Juízo 4ª Vara Regional de Mangabeira nos autos da Ação Revisional de 
contrato movida por Hugo Delano da Costa Máximo em face do apelante.

O Juízo   a  quo julgou  procedente  em parte  o  pedido  para 
afastar a incidência da comissão de permanência cumulada, condenando o promovido 
a restituir os valores eventualmente pagos a este título, de forma simples, acrescidos 
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a 
partir do efetivo prejuízo.

Em face da sucumbência  recíproca,  condenou as partes  pro 
rata em custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da 
da condenação, com a ressalva do art. 12 da Lei 1.060/50 com relação a parte autora.

Nas suas razões recursais, o banco apelante postula a reforma 
da sentença, afirmando que é legal a cobrança de capitalização de juros, das tarifas de 
TAC e TEC, bem como a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros, 
sendo  ilegal  apenas  sua  cumulação  com  correção  monetária,  o  que  no  caso  não 
ocorreu. Por fim , requereu a condenação exclusiva do apelado no ônus sucumbencial. 
(fls. 138/155)

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado o apelado. 
(fls. 164/165)

 
Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em 

seu parecer de fls. 171/173, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

Decido. 

Em síntese,  o  apelado  firmou  com a   BV Financeira  S/A 
Crédito,  Financiamento  e  Investimento um  contrato  de  financiamento  para  a 
aquisição  de  um veículo  automotor,  no  valor  total  de  R$  30.300,00  (trinta  mil  e 
trezentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 853,40 
(oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Com referência  no  aludido  contrato,  o  recorrido  requereu  a 
declaração  de  ilegalidade  da  cobrança  de:  1)  juros  acima  de  12%  ao  ano  e  sua 
capitalização e 2) cobrança de TAC, TEC, IOF e Comissão de permanência cumulada 
com juros moratórios. Por fim, pugnou pela devolução em dobro de todos o valores 
cobrados indevidamente. 

O  magistrado  a  quo julgou   parcialmente procedente  o 
pedido, nos termos do relatório supra.  

Irresignado, o apelante pugna pela reforma da sentença. 
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Inicialmente, cumpre esclarecer, de plano, que a irresignação 
do apelante referente ao percentual da taxa de juros, sua capitalização, tarifas de TAC 
e TEC, não procede, haja vista que tais pedidos não foram acolhidos pelo magistrado 
a quo, inexistindo interesse do apelante no questionamento acerca desses pontos. 

Quanto à comissão de permanência, não há que se falar em 
reforma do julgado, pois a jurisprudência do STJ vem se posicionando no sentido de 
que é vedada a cobrança de comissão de permanência com juros moratórios e com a 
multa contratual e correção monetária, por terem estes a mesma natureza daqueles. 

Na hipótese dos autos,  o apelante  aduz a legalidade de sua 
cobrança cumulada com juros moratórios,   sendo ilegal apenas sua cumulação com 
correção monetária, o que no caso não ocorreu. 

Segundo a  jurisprudência  do Superior  Tribunal  de Justiça  é 
vedada a cobrança de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros 
moratórios,  multa  contratual  e  correção  monetária,  por  terem  estes  a  mesma 
natureza daquela. 

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE 
REVISÃO  DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO 
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE BUSCA E 
APREENSÃO.1. A agravante não impugnou, como seria de rigor, 
todos os  fundamentos  da decisão ora  agravada,  circunstância  que 
obsta,  por  si  só,  a  pretensão  recursal,  porquanto  aplicável  o 
entendimento  exarado  na  Súmula  182  do  STJ,  que  dispõe:  "É 
inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa 
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."2. 
Os  embargos  declaratórios  não  foram  opostos  com  o  intuito  de 
prequestionamento, motivo pelo qual inviável a aplicação da súmula 
98/STJ para entendê-los como não protelatórios.3. Descabe a esta 
Corte Superior de Justiça apreciar as razões quelevaram as instâncias 
ordinárias a não aplicar a multa por litigância de má-fé prevista nos 
artigos 16, 17 e 18 do Código de Processo Civil,  porquanto seria 
necessário  rever  o  suporte  fático-probatório  dos  autos,  o  que  se 
revela inviável pelo óbice da súmula 7/STJ.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 294/STJ), não cumulada 
com  a  correção  monetária  (Súmula  30/STJ),  com  os  juros 
remuneratórios  (Súmula  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.5.A descaracterização da mora 
ocorreu em virtude da matéria atinente à capitalização de juros não 
ter  sido  conhecida  por  esta  Corte  Superior,  o  que  determinou  a 
inalterabilidade  da  conclusão  do  acórdão  recorrido  quanto  a 
abusividade  da  cobrança.  6.  Dissídio  jurisprudencial  não 
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demonstrado.7. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de 
multa.(STJ  –  AgRg  no  Resp  954838/RS  –  Rel.Min.  Luis  Felipe 
Salomão – Quarta Turma 24/08/2011).

Esta Corte já firmou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. 
NÃO  APRESENTAÇÃO  PELA  INSTITUIÇÃO.  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  REJEIÇÃO.  REPETIÇÃO  SIMPLES  DO 
INDÉBITO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS  NÃO  PACTUADOS. 
UTILIZAÇÃO  DA TAXA MÉDIA DE  MERCADO.  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CUMULAÇÃO  COM 
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 
FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAC E TEC. VIOLAÇÃO DAS 
LEIS DE CONSUMO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Inexistindo 
demonstração de que o contrato de financiamento tenha sido celebrado com 
outra empresa, o pleito do recorrente de modificação do polo passivo da 
demanda  deve  ser  rejeitado.  O princípio  do  pacta  sunt  servanda não  é 
absoluto, devendo ser interpretado de forma relativa, em virtude do caráter 
público das normas tidas por violadas no contrato, em especial o Código de 
Defesa do Consumidor, o que possibilita a revisão do contrato. A comissão 
de  permanência  não  pode  ser  cumulada  com  a  cobrança  de  juros 
remuneratórios, conforme entende o STJ. Não havendo prova acerca da 
cobrança  de  juros  capitalizados  mensalmente,  em razão  da  ausência  do 
contrato, não deve ser autorizado sua incidência. Em relação à repetição do 
indébito, o Superior Tribunal orienta-se no sentido de admiti-la na forma 
simples, em casos como o presente. A cobrança da tac e tec pela instituição 
financeira  ofende  aos  princípios  da  boa  fé  e  equidade,  uma  vez  que  o 
serviço é essencial e inerente a própria atividade bancária e já é remunerado 
pelos  juros  contratuais.  (TJPB;  AC  073.2010.004852-6/001;  Quarta 
Câmara Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 20/01/2012; Pág. 9) 

Assim, não é vedado cumular juros de mora, multa e correção 
moentária,  assim  como  é  possível  cobrar  apenas  a  comissão  de  permanência.  A 
vedação imposta é o que ocorreu no contrato formulado pela apelante: a cumulação de 
comissão de permanência, juros de mora e multa.

Sendo assim, a comissão de permanência não deve incidir no 
contrato objeto da lide.

Por fim, quanto a condenação em honorários sucumbenciais, também não 
merece reforma a sentença.

Reconhecendo a sucumbência recíproca entre ambas as partes, 
o Juízo  a quo aplicou o art. 21 do CPC de 1973 vigente à época da condenação:

“Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as 
despesas”.

Respeitando o que dispõe o dispositivo transcrito, devem ser 
rateados na proporção de 50% para o apelante e o restante para o apelado, mesmo com 
a concessão da assistência judiciária, que não afasta a possibilidade de pagamento de 
tais despesas, segundo o art. 12 da Lei 1.060/50. Nesse sentido:
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AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE  MÚTUO  BANCÁRIO 
GARANTIDO  POR  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA. 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  OCORRÊNCIA. 
DESCARACTERIZAÇÃO  DA  MORA.  PRESSUPOSTO  NÃO-
EVIDENCIADO.  1.  Configurada  a  sucumbência  recíproca, 
aplicável  o  art.  21  do  CPC,  que  prevê  a  distribuição 
proporcional  das  despesas  e  honorários  advocatícios. 2.  Não 
evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais do período da 
normalidade,  não  há  por  que cogitar  do  afastamento  da mora  do 
devedor. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 962.715/
RS,  Rel.  Ministro   JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  QUARTA 
TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 13/10/2009).

PROCESSUAL CIVIL – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 21 
DO  CPC  –  FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  1.  A 
sucumbência recíproca significa a distribuição proporcional das 
despesas e honorários que o "juízo" entende pertinente a cada 
litigante. 2. Inexiste violação do art. 21 do CPC se apenas uma das 
partes  é  condenada  em honorários  advocatícios  –  manifestamente 
módicos  –  se  há  a  ressalva  no  acórdão  recorrido  de  que  foi 
considerada a sucumbência recíproca na fixação do valor devido. 
Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  Ag  365.136/SP,  Rel. 
Ministro  HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 11/03/2008, DJe 26/03/2008).

Assim, deve ser mantida a sentença.

Por fim, ressalto que, não obstante a entrada em vigor do novo 
Código de Processo Civil,  Lei  nº.13.105/2015,  aplicar-se-á,  ao presente  recurso,  o 
Código de 1973, Lei nº. 5.869/73, tendo em vista o seu manejo ter se dado sob a 
vigência desse Codex. 

O art. 14 do NCPC estabelece que:

“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.” 

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a 
comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal referente à aplicação da 
regra do Novo Código de Processo Civil, editou enunciados balizando a matéria. 

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 
2, que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  
decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem ser  exigidos  os  
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requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações  
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não só a decisão recorrida como o recurso contra ela 
manejado se deu em data anterior a 17/03/2016, à hipótese se aplica os requisitos de 
admissibilidade do CPC de 1973.

Sendo assim,  aplicável  ao caso em tela  em razão do que 
dispõe o art.14 do CPC/2015 e  uma vez que  o recurso  está em confronto com a 
juridprudência  dominante  de  Tribunal  Superior,  merece  julgamento  monocrático 
conforme disciplina o art. 557 do CPC/73. 

Por tais razões, e em consonância com o art. 557 do CPC de 
1973,  NEGO SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL,   mantendo a sentença em 
todos os seus termos. 

                              
Publique-se e Intime-se. 

João Pessoa, 09 de junho de 2016.  

Dr. Marcos William de Oliveira 
Juiz convocado 
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