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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO  DESSE  PONTO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CUMULAÇÃO  COM  OUTROS  ENCARGOS.
ILEGALIDADE  DA  CLÁUSULA.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO.  CABÍVEL  QUANDO  DEMONSTRADO
PAGAMENTO A MAIOR. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

-  A Comissão de permanência é possível nos contratos
bancários, desde que esteja expressamente pactuada na
avença e seja cobrada de forma exclusiva, ou seja, não
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cumulada com outros encargos moratórios, como multa,
juros  remuneratórios  (Súmula  nº  296)  e  correção
monetária (Súmula nº 30).

- Em respeito ao princípio que veda o enriquecimento
ilícito, constatado pagamento a maior, cabe a repetição
do  indébito.  Comprovada  a  má-fe,  a  devolução  em
dobro é medida que se impõe.

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

A C O R D A  a  egrégia  Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, conhecer de parte
do recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo Banco PAN
S.A contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca da
Capital, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do
Indébito  e  Indenização  por  Danos  Morais  ajuizada por  Adilson  de  Brito
Carvalho,  requerendo  o  afastamento  das  abusividades  do  contrato  de
financiamento que firmou para adquirir um veículo automotor.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  184/187v,  julgou
parcialmente procedentes os pleitos iniciais para reconhecer a ilegalidade na
cobrança  da  comissão  de  permanência  cumulativamente  com  juros
remuneratórios,  juros  moratórios  e  multa.  Em  consequência,  excluiu  do
contrato  as cláusulas  3.14 e 17,  determinando a  restituição em dobro do
indébito pelos valores que foram efetivamente adimplidos.

Em face da sucumbência recíproca,  distribuiu entre as
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partes as custas e as despesas processuais,  na forma do art  86,  caput,  do
CPC/15. Quanto aos honorários, estabeleceu, 10% em favor do causídicos
dos litigantes.

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  190/201,  o  apelante
sustenta  que  os  valores  cobrados  são  plenamente  válidos  e  estão  em
harmonia com as normas que regem as operações bancárias.

Afirma  ser  possível  a  cobrança  da  comissão  de
permanência  e  dos  encargos  moratórios.  Alega,  ainda,  que  ante  a
inexistência  de  má-fé,  não  há  que  se  falar  em  devolução  dobrada  dos
valores.

Requer  o  provimento  do  recurso  para  reformar  o
decisum  e  julgar  improcedentes  os  pedidos  exordiais.  Pugna,  ainda,  pela
condenação do apelado nas custas e honorários.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  207/225,  pela
manutenção da decisão primeva.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  às  fls.
230/231.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

O ponto controvertido do presente apelo cinge-se,  tão
somente, quanto à possibilidade de cobrança da comissão de permanência e
dos  encargos  moratórios,  com  a  consequente  devolução,  em  dobro,  dos
valores supostamente cobrados de forma ilegal.
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Prefacialmente,  impende  esclarecer  que  o  magistrado
primevo  excluiu  do  contrato  tão  somente  a  comissão  de  permanência,
carecendo, portanto, de interesse recursal o ponto do apelo que aborda os
encargos moratórios.

Assim, não conheço da parte do recurso apelatório que
faz referência a essa matéria.

A comissão de  permanência  é  uma taxa cobrada pela
instituição financeira, no período de inadimplência, objetivando remunerar
os serviços prestados.

O STJ,  com o  intuito  de  pacificar  a  matéria,  editou  a
Súmula nº 472, que estabelece: 

“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.”

Assim, encontra-se pacificado o entendimento de que a
sua  incidência  é  possível  nos  contratos  bancários,  desde  que  esteja
expressamente pactuada na avença e seja cobrada de forma exclusiva, não
cumulativa  com  outros  encargos  moratórios,  como  multa,  juros
remuneratórios (Súmula nº 296) e correção monetária (Súmula nº 30).

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.

Analisando  o  contrato  em  debate,  vislumbro  que  as
Cláusulas  3.14  (fl.31)  e  17  (fl.  32)  preveem a  cobrança  da  comissão  com
multa de 2%, em caso de inadimplemento.
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Dessa forma, a cobrança encontra-se ilegal, merecendo o
reconhecimento da abusividade.

Após  a  conclusão  do  excesso  previsto,  a  repetição  do
indébito, em caso de pagamento a maior, é medida que se impõe, a fim de
evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

No caso em tela, resta inequívoca a prova da má-fé do
credor, posto que, embora detenha conhecimento, o banco estabeleceu no
contrato  a  cobrança,  por  inadimplência,  do  mesmo encargo  duas  vezes,
sendo eles idênticos.

No  tocante  aos  honorários,  estes  foram  firmados  em
obediência ao caput do art. 86 do CPC/15, o qual aduz que, se cada litigante
for,  em parte,  vencedor  e  vencido,  serão  proporcionalmente  distribuídas
entre eles as despesas. 

Com essas considerações, conheço de parte do recurso e,
na  parte  conhecida,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL,
mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba no dia 22 de agosto de
2017,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.235.  Participaram  do
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à
Sessão,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,  Promotora  de  Justiça
convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa/PB, 23 de agosto de
201

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
         R E L A T O R A
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