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ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0026634-02.2013.815.2001
RELATOR        : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado
AGRAVANTE   : BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO    : Sergio Schulze (OAB/PB Nº 19.473-A)
AGRAVADO     : Erivaldo Pereira da Silva
ADVOGADO    : Rodrigo Gonçalves de Oliveira (OAB/PB Nº 17.259)

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  REVISIONAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. COBRANÇA
DE  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA
CONCOMITANTEMENTE  COM  OUTROS  ENCARGOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 30 e 472 DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  ARGUMENTAÇÕES  DO
RECURSO  INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  O
POSICIONAMENTO  ESPOSADO. MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO REGIMENTAL.

- “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.” (Súmula nº 472
do Superior Tribunal de Justiça)

- “3. É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de
inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária,
juros  remuneratórios,  multa  contratual  e  juros  moratórios
(Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no  AREsp  790.365/MS,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de Agravo  Interno  interposto  pela  BV  Financeira  S/A  –  Crédito,
Financiamento e Investimento, em face da decisão monocrática desta relatoria, prolatada às fls.
220/222, que desproveu monocraticamente a sua súplica apelatória, manejada contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Nas razões de seu novo recurso (fls. 224/237), a instituição financeira assevera que
as  cláusulas  contratuais  possuem força  de  lei  entres  os  pactuantes,  bem como  sustenta  que  o
adimplemento parcial da avença representa a ratificação de seus termos pelo agravado.

Outrossim, afirma não haver ilegalidade na previsão da comissão de permanência,
haja vista a mesma ser cobrada apenas em caso de inadimplência do contratante.

É o breve relatório. 

VOTO

Embora  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito  regressivo,  que  permite  ao
julgador reconsiderar a decisão agravada, antes de apresentar os autos em sessão de julgamento,
mantenho-a, em todos os seus termos, pelas razões nela expostas.

Vislumbro  não  merecer  acolhimento  o  pleito,  declinado  através  da  presente
irresignação, uma vez que o decisum recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência
de Tribunal  Superior,  comportando julgamento monocrático,  à  luz  da Lei  Adjetiva  Civil,
razão pela qual o ratifico, nos exatos termos e sob idêntico fundamento, cujo teor segue,  na
parte que interessa:

“  Da Comissão de Permanência

“No que tange à legalidade da cobrança de Comissão de Permanência e
sua cumulação com outras obrigações, verifico existir, às fls. 82, item 6 e
fls.  83,  item  16,  do  instrumento  contratual,  a  previsão,  em  caso  de
inadimplemento:  “A falta  de  pagamento  de  qualquer  parcela,  no  seu
vencimento, obrigar-me-á ao pagamento de, cumulativamente: (i) multa
de 2% (dois por cento) sobre a(s) parcela(s) em atraso; e (ii) Comissão
de Permanência identificada no item 6 e calculada pro rata die.”.

Vejamos  o  que  proclama  a  Súmula  nº  472  da  Máxima  Corte
Infraconstitucional:

“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.” 

Aproveitando o ensejo, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA
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DE  JUNTADA  NOS  AUTOS  DO  CONTRATO  ASSINADO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211-STJ.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
SÚMULAS 30, 294 E 472 DO STJ.
1. Incide o enunciado 211 da Súmula do STJ quanto à questão da falta de
assinatura  do  contrato,  nada  obstante  a  oposição  dos  embargos  de
declaração, mormente porque não levantada a negativa de vigência do
art. 535 do CPC.
2. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento segundo o qual é
possível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados após
31.3.2000,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  1.963-17,  em
vigência  atual  como  MP 2.170-36/2001,  e  desde  que  expressamente
pactuada, como é o caso dos autos.
3.  É  legal  a  cobrança  da  comissão  de  permanência  na  fase  de
inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros
remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294
e 472 do STJ).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 790.365/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  17/11/2015,  DJe  23/11/2015)  (Grifo
nosso)

“AGRAVOS  REGIMENTAIS.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO
BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  E  MULTA  MORATÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  NÃO-
LIMITAÇÃO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  COBRANÇA.
POSSIBILIDADE.  JUROS  MORATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  EM  1%  AO
MÊS.  'MORA DEBENDI'.   DESCARACTERIZAÇÃO.  ENCARGO  DA
NORMALIDADE COBRADO EM EXCESSO.
(...)
3. Admite-se a cobrança da comissão de permanência no período da
inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros
moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios, calculada à taxa
média de mercado, limitada, contudo, à taxa contratada. (...)”.  (AgRg
no REsp 886.220/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 24/03/2011).

Portanto, o decisum não merece ser alterado uma vez que reconhecida
a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com
outros  encargos,  deve  ser  afastada  a  exigibilidade  da  mencionada
obrigação.

Corroborando o entendimento exposto,  colaciono recentíssima decisão
desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
FINANCIAMENTO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JU-  ROS.  TAXA  ANUAL
SUPERIOR  AO  DUODÉCUPLO  DA  MENSAL.  PACTUAÇÃO.
LEGALIDADE.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  COBRANÇA
CUMULADA  COM  DEMAIS  ENCARGOS  MORATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.  COBRANÇA  DE  IOF  SOBRE  PARCELAS.
POSSIBILIDADE DE CONVENÇÃO A TAL RESPEITO. INEXISTÊNCIA
DE DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE
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FORMA  SIMPLES.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  “a
capitalização  dos  juros  em  periodicidade  inferior  a  1  (um)  ano  é
admitida  nos  contratos  bancários  firmados  após  31/3/2000,  data  da
publicação da medida provisória nº 1.963-17,  desde que pactuada de
forma clara e expressa,  assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal” (stj, AGRG aresp 371.787/df, Min. Ricardo villas bôas cueva, t3,
dje 25/10/2013). “a jurisprudência atual da 2ª seção está pacificada no
sentido de admitir a cobrança da comissão de permanência, desde que
não cumulada com nenhum outro encargo. Moratório ou compensatório.
E calculada à taxa média do mercado, limitada às taxas contratuais”.
(stj.  RESP  1.061.530-rs.  Minª  nancy  andrighi.  Recurso  repetitivo).
Constatada,  no  caso,  a  previsão  de  cobrança de  juros  moratórios  e
multa moratória, afasta-se a incidência da comissão de permanência.
“é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do imposto sobre
operações  financeiras  e  de  crédito  (iof)  por  meio  financiamento
acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos  mesmos  encargos
contratuais” (resp 1251331/rs, Rel. Min. Maria isabel Gallotti, s2, dje
24/10/2013). O reconhecimento da ilegalidade da cobrança de comissão
de permanência não provoca o dano moral alegado, na medida em que
ausente potencial lesivo à honra do promovente, afastando-se, pois,  a
responsabilidade  civil.  “admite-se  a  compensação  de  valores  e  a
repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança
indevida  do  encargo  exigido,  sem  ser  preciso  comprovar  erro  no
pagamento”.” (STJ. AGRG no RESP 1293812 RS. Rel. Min. João Otávio
de  noronha.  J.  03/03/2015.  Dje  13/03/2015).  (TJPB;  APL  0003456-
81.2014.815.2003; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João
Alves da Silva; DJPB 31/08/2017; Pág. 9)

Posto  isso,  a  repetição  do  indébito  se  mostra  necessária  ante  a
ilegalidade  da  sua  cobrança,  não  havendo  que  se  falar  em
enriquecimento sem causa do apelado, ainda mais quando a devolução
das quantias foi acertadamente determinada de forma simples.

Quanto ao procedimento para julgamento da presente súplica,  invoco o
Novel  Diploma  Processual,  utilizando-me,  para  tanto,  do  Enunciado
Administrativo  nº  04  da  Corte  da  Cidadania,  cujo  teor  passo  a
transcrever:

“Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos
processuais  que  vierem  a  ser  praticados  por  julgadores,  partes,
Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a
partir  de  18  de  março  de  2016,  deverão  observar  os  novos
procedimentos  trazidos  pelo  CPC/2015,  sem prejuízo  do  disposto  em
legislação processual especial.” Grifei.

Nessa senda, compete ao relator negar provimento à súplica interposta
em confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 932, inciso IV, alínea “a”, da nova Lei Adjetiva Civil. Vejamos:

“Art. 932.  Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
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a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal” 
(Art. 932, V, a, do NCPC). - (fls. 220/222v)

Desse  modo,  não  trazendo  o  insurgente  fundamentos  suficientes  a  mudar  o
julgamento proferido, mantenho-o em todos os seus termos. 

Ante todo o exposto, DESPROVEJO o presente agravo interno. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Marinho Costa
Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J12

5


