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APELAÇÃO. AÇÃO  REVISIONAL  DE
FINANCIAMENTO  C/C  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL. SUBLEVAÇÃO  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  SÚMULA Nº  297,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  LEGALIDADE
DE  COBRANÇA  DOS  ENCARGOS
ADMINISTRATIVOS.  PRETENSÃO  NÃO
INTEGRANTE DA INICIAL.FALTA DE INTERESSE
RECURSAL.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
COBRANÇA  CUMULADA  COM  OUTROS
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ENCARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  COBRANÇA
ILEGAL.  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

-  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 tange a alegação relativa à legalidade de
cobrança  dos  encargos  administrativos,  carece
interesse recursal à apelante, haja vista esta pretensão
não figurar entre os objetos da inicial.

- “ Admite-se a comissão de permanência durante o
período de inadimplemento contratual, à taxa média
de juros de mercado, limitada ao percentual fixado
no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumu-
lada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com
os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e morató-
rios,  nem  com  a  multa  contratual    (REsp  n.
1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia,
Relator p/  Acórdão Ministro João Otávio de Noro-
nha,  Segunda  Seção,  julgado  em  12/8/2009,  DJe
16/11/2010).”  (STJ  -  AgInt  no  AREsp  969301  /  RS,
Min. Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, Data do
Julgamento  22/11/2016,  Data  da  Publicação
29/11/2016).
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VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, desprover o apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 157/163, interposta pela
BV  Financeira  S/A  Crédito,  Financiamento  e  Investimentos, no  intuito  de  ver
reformada  a  sentença  de  fls.  151/153,  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  4ª  Vara
Regional de Mangabeira, que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na
inicial da Ação Revisional de Financiamento c/c Pedido de Indenização por Danos
Morais  de que cuidam os presentes autos, intentada por  Maria Luzeilde da Silva
Brandão em desfavor da ora recorrente, consoante se verifica do respectivo excerto
dispositivo:

(…)  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  o  pedido,
para  afastar  a  incidência  de  comissão  de
permanência, condenando o promovido a restituir os
valores  eventualmente  pagos,  de  forma  simples,
acrescida 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).
Custas  pro  rata,  condenando  ainda  as  partes  ao
pagamento de honorários advocatícios, com base no
valor da condenação, na proporção de 10% (dez por
cento)  para  cada  uma  delas,  observando-se  os
ditames do art. 86, do CPC, bem como observada a
ressalva do art. 98, § 3º, CPC.

Em suas razões, a recorrente  sustenta ser legítima a
cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação de Bem, Tarifa de
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Seguro e Tarifa de Serviço de Terceiros, ressaltando, ainda, a legalidade de incidência
da  comissão  de  permanência,  pelo  que  defende  ser  inviável  qualquer  tipo  de
restituição.  Ao  final,  postula  pela  procedência  da  insurgência  recursal,  e  o
prequestionamento da matéria tratada nas razões recursais.

Contrarrazões não apresentadas, fl. 169. 

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Inicialmente, ressalto carecer interesse recursal à     BV
Financeira  S/A  Crédito,  Financiamento  e  Investimentos no  aspecto  referente  à
cobrança  dos  encargos  administrativos,  porquanto  tal  temática não  foi  objeto  da
presente pretensão.

Dessa  forma,  “também  para  recorrer  se  exige  a
condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o
recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença” (In.  Curso de
Direito Processual Civil,  Humberto Theodoro Júnior.  v.  1.  51 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 573).

Sendo assim, ante a falta de interesse em recorrer,  o
presente  apelo  não  merece  ser  conhecido  no  que  se  refere  à  temática  relativa  à
cobrança das tarifas administrativas. 

Ultrapassada  essa  questão,  passo  ao  exame  da
controvérsia.

Pois bem.

Adentrando no mérito,  não resta  qualquer  dúvida
acerca da aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme
consta no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do
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Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia, que gravita acerca da incidência da comissão de permanência.

No que diz respeito à comissão de permanência, já se
encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a sua
incidência é possível nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada na
avença e cobrada de forma exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos,
como juros remuneratórios (Súmula nº  2961),  correção monetária (Súmula nº  302),
juros moratórios e multa (Súmula nº 4723).

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO
BANCÁRIO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  PACTUADA  E
CELEBRADA  APÓS  31/3/2000.  COBRANÇA  DE
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  AGRAVO
IMPROVIDO.
1.  As  instituições  financeiras  não  se  sujeitam  à

1 -  Súmula  296.  Os juros  remuneratórios,  não cumuláveis  com a comissão de permanência,  são devidos  no período de inadimplência,  à  taxa média  de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

2 - Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

3 - 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 da multa contratual.
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limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de  Usura  (Decreto  22.626/33),  razão  pela  qual  a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indicam abusividade, devendo
ser  realizada uma aferição do desvio  em relação à
taxa média praticada no mercado. 2. 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. 3. Admite-
se a comissão de permanência durante o período de
inadimplemento contratual, à taxa média de 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, nem com a 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). 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 969301 / RS,
Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Belizze,  Terceira  Turma,
Data  do  Julgamento  22/11/2016,  DJe  29/11/2016)  -
negritei.

Na hipótese vertente,  observa-se que a  cláusula nº
16,  fl.  75,  do  instrumento  contratual,  estipula  a  cumulação  de  comissão  de
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permanência com multa.

Desse modo,   tem-se por afastada a possibilidade de
recolhimento,  nos  moldes  como  está  sendo  feita,  pois  onera  excessivamente  o
consumidor, uma vez que não fora devidamente pactuada, e está cumulada com
outros  encargos  financeiros,  caracterizando-se  o    bis  in  idem  .    Assim,  mostra-se
imperioso a exclusão da comissão de permanência.

Sendo  assim,  diante  da  flagrante  ilegalidade  de
incidência do multicitado encargo, entendo por bem manter a decisão de primeiro
grau, que ordenou a compensação do valor eventualmente pago a maior, na forma
simples.

Outrossim, cumpre esclarecer, por derradeiro, que o
prequestionamento é a discussão, em instância ordinária, inclusive no Tribunal de
origem, da matéria infraconstitucional que será submetida à apreciação do Superior
Tribunal  de  Justiça  ou  da  questão  constitucional  a  ser  apresentada  ao  Supremo
Tribunal Federal.

Ressalte-se, contudo, que o prequestionamento deve
ser  pleiteado  quando  a  matéria  envolvida  nos  autos  não  restar  exaustivamente
discutida,  o  que  somente  poderá  ser  objeto  de  discussão  após  o  julgamento  da
apelação, por meio do recurso de embargos de declaração, não sendo esta a ocasião
adequada para tanto. 

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  EM  PARTE  DO
RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
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Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator

Apelação Cível nº 0007944-79.2014.815.2003 8


