
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº. 0025754-97.2012.815.0011.
Origem : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Juiz Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Agravante : Banco Itaucard  S/A.  
Advogado : Celso Marcon.
Agravado : Lúcia de Fátima Menezes da Costa.
Advogado     : Pedro Gonçalves Dias Neto.

AGRAVO INTERNO  EM APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO.   CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA
COM  OUTROS  ENCARGOS.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM  MONOCRÁTICO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– Revela-se irrefutável a aplicação do Código de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

– É  vedada  a  cobrança  da  Comissão  de
Permanência,  na  hipótese  de  inadimplemento,
cumulada  com  multa,  juros  moratórios  e  correção
monetária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Agravo Interno interposto pelo  Banco Itaucard
S/A contra  decisão  monocrática  de  fls.  180/184,  que  negou  seguimento  à
apelação  cível,  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de  Contrato  ajuizada  por
Lúcia Fátima Menezes da Costa em face do agravante.
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Depreende-se da inicial que  a promovente requereu a revisão
do contrato de financiamento, alegando ilegalidade da capitalização de juros,
necessidade  de  limitação  da  taxa  de  juros,  cumulação  de  comissão  de
permanência com correção monetária e multa exorbitante.

Requereu, ao fim, em tutela antecipada, a exibição do contrato
de financiamento,  a proibição de negativação do nome e a manutenção na
posse  do  veículo.  Em  provimento  final,  pugna  a  revisão  das  cláusulas
apontadas como abusivas.

Sobreveio  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido  (fls.
76/85), tendo o Magistrado determinado que a comissão de permanência seja
cobrada apenas de forma não cumulativa sem incidência de quaisquer outros
encargos moratórios, especialmente a multa moratória. Determinou, ainda, a
devolução simples dos valores eventualmente cobrados a maior, considerando
a comissão de permanência irregularmente cumulada. 

Inconformado,  o  Banco  promovido  apresentou  Recurso  de
Apelação (fls.  155/167),  onde ressalta  o  princípio do pacta sunt  servanda,
enfatizando  que  as  partes  pactuaram  livremente  as  cláusulas  e  condições
contratadas.  Aduz,  ainda,  que a  comissão  de  permanência  cumulado  com
outros  encargos  moratórios  é  possível  se  cobrada  após  a  inadimplência
contratual. 

Sobreveio  decisão  monocrática  de  fls.  180/184, que  negou
seguimento ao apelo, nos termos do  art. 557,  caput, do Código de Processo
Civil.

Inconformado,   o  recorrente  interpôs  agravo  interno  (fls.
186/203)  com pedido de reconsideração para que seja  dado provimento ao
recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Em primeiro lugar, ratifico o julgado agravado em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

Na  hipótese  em  apreço,  o  recorrente,  inconformado  com  o
decisum a quo, interpõe recurso apelatório sustentando a força vinculante do
contrato e a legalidade da cobrança da comissão de permanência. Desse modo,

Agravo Interno nº 0025754-97.2012.815.0011           2



requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada totalmente
improcedente.     

Sem razão o agravante.

Preambularmente,  cumpre  ressaltar,  consoante  preconiza  o
enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de
Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por
conseguinte,  a  relação  contratual  estabelecida  entre  as  partes  se  configura
típica relação de consumo. 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

No tocante à cobrança de Comissão de Permanência, sabe-se
que sua função é a de manter atualizado o valor devido, diante da inflação, e
remunerar  a  instituição  financeira  pelo  capital  que  disponibilizou  ao
consumidor, em face do seu inadimplemento.

Devido a  sua natureza compensatória,  e de instrumento para
atualização monetária, a jurisprudência consolidou-se no sentido de proibir sua
aplicação  juntamente  com  os  outros  encargos  contratuais,  como  juros
moratórios, correção monetária e multa, sob pena de bis in idem. 

O Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas acerca da
questão: 

“Súmula  294.  Não  é  potestativa  a  cláusula
contratual  que  prevê  a  comissão  de  permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco  Central  do  Brasil,  limitada  à  taxa  de
contrato”.

“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 multa contratual.

Portanto,  não  há  ilegalidade  na  cobrança  de  comissão  de
permanência, desde que limitada às taxas de mercado e não cumulada com
outros encargos. 

A esse respeito: 

“BANCÁRIO.  CONTRATO.  REVISÃO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA. PACTUAÇÃO. FALTA.
APLICAÇÃO  DA  MÉDIA  DE  MERCADO.
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INSTRUMENTO  NÃO  JUNTADO  AOS  AUTOS.
EQUIPARAÇÃO  À  AUSÊNCIA  DE  PACTUAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO.  CONTRATAÇÃO.
NECESSIDADE.  COMISSÃO DE  PERMANÊNCIA.
COBRANÇA.  LEGALIDADE.  CUMULAÇÃO COM
OUTROS  ENCARGOS  DE  MORA.
IMPOSSIBILIDADE.  MULTA  DE  MORA.
ADMISSÃO,  ATÉ  O  LIMITE  DE  2%,  SEM
CUMULAÇÃO  COM  A  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.
1. Ausente a fixação de respectiva taxa no contrato,
os juros remuneratórios ficam limitados à média de
mercado.  Precedentes.  2.  A  impossibilidade  de  se
confirmar  a  taxa  de  juros  remuneratórios
efetivamente contratada - decorrente da não juntada
do respectivo instrumento  aos  autos  equipara-se  à
própria  ausência  de  sua  pactuação,  para  fins  de
incidência  da  taxa  média  de  mercado.  3.  A
capitalização  dos  juros  somente  é  admissível  nas
hipóteses  em  que  tiver  sido  expressamente
contratada pelas  partes.  Precedentes.  4.  É legal  a
cobrança  de  comissão  de  permanência,  calculada
pela  taxa média  de  mercado  apurada  pelo  Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, sendo
vedada,  entretanto,  a  sua  cumulação  com  juros
remuneratórios,  correção  monetária,  juros
moratórios  ou multa contratual. Precedentes.  5.  A
multa de mora é admitida no percentual de 2% sobre
o valor da quantia inadimplida, nos termos do art.
52,  §  1º,  do CDC,  desde  que não caracterizada a
indevida  cumulação  com  a  comissão  de
permanência.  Precedentes.  6.  Recurso  Especial
parcialmente provido”. (STJ; REsp 1.080.507; Proc.
2008/0176005-4;  RJ;  Terceira  Turma;  Relª  Minª
Fátima  Nancy  Andrighi;  Julg.  15/12/2011;  DJE
01/02/2012). 

No  caso  presente,  vê-se  que  a  sentença  considerou  ilegal  a
cobrança de comissão de permanência de forma cumulativa, com incidência
de quaisquer outros encargos moratórios, especialmente a multa moratória. 

Assim,  devidamente  comprovada  a  incidência  ilegal  de
comissão de permanência, conjugada com juros moratórios e multa, deve a r.
sentença  guerreada ser  mantida,  eis  que  não  é  possível  a  mencionada
cumulação. 

Assim, caso já  efetivada a  sua  cobrança,  é de se  proceder  a
devolução, de forma simples, ao apelado, conforme consignado no decisum a
quo.

Ante  o  exposto,   NEGO  PROVIMENTO ao  agravo
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interposto, mantendo a decisão monocrática de fls. 180/184, em todos os seus
termos.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos).

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

 Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz Convocado Relator
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