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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE 
CONTRATO. DESPESAS  ADMINISTRATIVAS. 
ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO. 
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE.  EXPRESSA  PACTUAÇÃO  DA 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  MANUNTENÇÃO 
DA  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA. 
ENTENDIMENTO  DO  STJ.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

− A capitalização mensal  de  juros  é  permitida 
nos contratos celebrados após a edição da MP nº 
1.963-17, de 30 de março de 2000, reeditada sob o 
nº  2.170-36/2001,  desde  que  expressamente 
pactuada. No caso dos autos, diante da existência 
da  variação  entre  as  taxas  mensal  e  anual,  resta 
verificada a pactuação.

− A comissão de permanência deve ser mantida 
como pactuada no contrato por inexistir cumulação 
com  a  capitalização  de  juros  e  demais  encargos 
moratórios.

APELAÇÃO CÍVEL.  TAC  E  TEC.  ABUSIVIDADE. 
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  IMPOSSIBILIDADE. 
AUSENTE  MÁ-FÉ  DO  PROMOVIDO. 
CONFIGURAÇÃO  DA  MORA.  PROVIMENTO 
PARCIAL.

− Considerando que o contrato foi celebrado em 
28/01/2008 (fl.183/187), que nele foi expressamente 
prevista a cobrança da TAC e que o STJ entendeu 
que “nos contratos bancários celebrados até 30 de 
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abril  de 2008 (fim da vigência da Resolução CMN 
2.303/96),  era  válida  a  pactuação  dessa  tarifa, 
inclusive as que tiverem outras denominações para 
o  mesmo  fato  gerador”,  entendo  que,  mesmo 
estando dentro do período estipulado, não é possível 
a sua cobrança, pois reconhecida a abusividade. 

− Resta  evidenciada  a  mora  se  a  obrigação 
venceu sem o pagamento. Somente poderá ocorrer 
a  descaracterização  da  mora  se  constatada 
abusividade ou ilegalidade nos encargos exigidos no 
período  da  normalidade  contratual  (juros 
remuneratórios e/ou capitalização dos juros), o que 
não ocorre no caso concreto.

− Inexistindo  prova  da  má-fé  do  promovido  é 
devida  a  devolução  dos  valores  considerados 
abusivos  de  modo  simples,  sob  pena  de 
enriquecimento injustificado do credor.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por  Marcos 

Francisco da Silva e Ommi S/a, irresignados com a sentença proferida pelo 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sapé que julgou parcialmente 

procedente o pedido formulado na Ação de Revisão de Contrato proposta por 

Marcos Francisco da Silva.

Nas razões da Apelação, o Promovente  reiterou a ilegalidade 

na cobrança da capitalização de juros e da comissão de permanência.

Contrarrazões não apresentadas.

O Promovido, nas razões de Apelação, alegou a possibilidade 

da  cobrança  da  TAC/TEC,  a  impossibilidade  da  devolução  em  dobro  e  a 

caracterização da mora do devedor. 

Contrarrazões não apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito 

(fls.216/217). 
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É o relatório. 

DECIDO

Versam  os  autos  sobre  Ação  Revisional  de  Contrato  de 

Financiamento de Veículo, tema já bastante debatido em nosso Tribunal.

APELAÇÃO DO PROMOVENTE

O  Promovente  reitera  a  ilegalidade  na  cobrança  da 

capitalização de juros e da comissão de permanência.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Quanto  à  forma  correta  de  demonstrar  a  pactuação  da 

capitalização dos juros em contratos bancários, consolido posição de que a sua 

contratação pode ser verificada pela redação das cláusulas gerais ou quando a 

multiplicação da taxa de juros mensal pelos doze meses do ano é menor que a 

taxa anual prevista no contrato.

Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de contratos de 

empréstimo/financiamento bancário, a verificação da legalidade de composição 

das parcelas  pode se  dar  através da expressa previsão da contratação da 

capitalização  (em  qualquer periodicidade)  ou  pela  demonstração  clara  de 

aplicação de juros compostos, que se dá pela conferência da taxa de juros 

anual superior a doze vezes a taxa mensal.

Deste modo, a informação constante no caso concreto de que 

a taxa de juros remuneratórios anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros 

mensal,  autoriza  a  manutenção  da  forma  de  composição  das  parcelas 

contatadas.

Nesse sentido, é a atual jurisprudência do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
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CONTRATO BANCÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
REVISÃO  NO  STJ.  IMPOSSIBILIDADE. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
1.  O  recurso  especial  não  é  a  sede  própria  para  a 
discussão de matéria de índole constitucional, sob pena 
de usurpação da competência exclusiva do STF.
2.  "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" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ 
acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  DJe  de 
24.9.2012).
3. Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(AgRg  no  AREsp  349.807/MS,  Rel.  Ministra  MARIA 
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
05/09/2013, DJe 16/09/2013)

Assim, no caso dos autos, a sentença deve ser reformada, uma 

vez que verificada a incidência de capitalização mensal de juros, é admitida a 

sua possibilidade.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

No ponto,  tendo em vista  o  entendimento  jurisprudencial  no 

REsp nº 1.058.114 – RS, é admitida a cobrança da comissão de permanência 

durante o período de inadimplência, porém esta não pode ultrapassar a soma 

dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,  ou seja: a) 

juros remuneratórios à taxa média de mercado,  não podendo ultrapassar  o 

percentual  contratado para o período de normalidade da operação; b) juros 

moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do 

valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

No entanto, deve-se ressaltar que é impossível sua cobrança 

cumulada  com  correção  monetária  (Súmula  nº  30⁄STJ),  com  os  juros 

remuneratórios  (Súmula  nº  296⁄STJ),  bem  como  com  os  demais  encargos 

moratórios (juros moratórios e multa).

Nesta  senda,  com  a  reforma  da  sentença  quanto  à 

possibilidade  da  cobrança  dos  juros  capitalizados,  deve  ser  mantida  a 

comissão de permanência conforme contratada, utilizando-se a taxa de juros 

          4



                                                                                           Apelação Cível nº 0002458-35.2008.815.0351

pactuada inicialmente no contrato.

Pelo exposto e tendo em vista  o resultado ora preconizado, 

impõe-se a manutenção da sentença recorrida, inclusive em relação ao ônus 

da sucumbência, na medida em  que havendo parte vencida e vencedora na 

demanda, deve ser compensado, porquanto, observando-se os termos do art. 

12 da Lei nº 1.060/50.

APELAÇÃO DO PROMOVIDO

A Promovida alega a possibilidade de cobrança da TAC/TEC, a 

impossibilidade  da  devolução  em  dobro  e  a  caracterização  da  mora  do 

devedor. 

COBRANÇA DA TAC E TEC 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, em 28 

de agosto de 2013, as teses  que devem orientar as instâncias ordinárias da 

justiça brasileira no que se refere à cobrança da tarifa de abertura de crédito 

(TAC),  tarifa  de  emissão  de carnê ou  boleto  (TEC)  e  tarifa  de  cadastro,  e 

também  ao  financiamento  do  Imposto  sobre  Operações  Financeiras  e  de 

Crédito (IOF). A unanimidade dos ministros seguiu o voto da relatora, Ministra 

Isabel Gallotti, no sentido de que, atualmente, a pactuação de TAC e TEC não 

tem mais respaldo legal;  porém, a cobrança é permitida se baseada em 
contratos celebrados até 30 de abril de 2008. Na vigência da Resolução nº 

2.303,  a  cobrança pela prestação de quaisquer  tipos de serviços era lícita, 

desde que efetivamente contratados e prestados, com exceção dos serviços 

definidos como básicos. A conclusão da Segunda Seção é que não havia, até 

então, obstáculo legal às tarifas de abertura de crédito e emissão de carnê. 

Essas deixaram de existir com a edição da Resolução nº 3.518, que permitiu 

apenas a cobrança destas especificadas em ato normativo do Banco Central. 

Assim,  a cobrança de tais  tarifas  (TAC e TEC)  é  permitida, 

portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso 

devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros 
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objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão  a  conceitos  jurídicos  abstratos  ou  à  convicção  subjetiva  do 

magistrado.

Desta  forma,  nos  autos  consta  o  contrato  celebrado  em 

28/01/2008 (fl.183/187), e tem como valor representado pela TAC a quantia de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) e da TEC o valor de  R$126,00 (36x3,50).

Logo, verifica-se que o valor acima ultrapassa, portanto, 5% do 

montante  principal  financiado  de  R$  7.090,95  (sete  mil  e  noventa  reais  e 

noventa  e  cinco  centavos),  demonstrando,  de  forma  objetiva  e  cabal,  a 

existência da vantagem exagerada obtida por parte da instituição financeira, 

motivo pelo qual ocorre abusividade na tarifa cobrada.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto a forma de restituição dos valores cobrados 

indevidamente, a matéria é bastante controvertida no âmbito dos tribunais. No 

caso em apreço, não vislumbro má-fé do Promovido, razão pela qual a 

repetição de indébito deve ser feita de forma simples, mantendo a sentença 

recorrida.

Nesse sentido jurisprudência:

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO  BANCÁRIO. 
COBRANÇA DE TAXAS DE CADASTRO E SERVIÇOS 
PRESTADOS.  ABUSIVIDADE.  INVIABILIDADE  DE 
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  DE  MODO  DOBRADO. 
Caracterizada a abusividade da cobrança das taxas de 
cadastro e serviços prestados, a teor do que preceitua o 
art.  51,  inc.  IV,  do  CDC,  impõe-se  a  restituição  dos 
valores pagos pelo consumidor.  Descabe a devolução 
em dobro das importâncias a serem ressarcidas, vez 
que não configurado engano injustificável ou má-fé, 
porquanto  a  exigência  destas  encontrava  lastro  no 
contrato  firmado  entre  as  partes. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO 51 IV CDC. (71003319928 
RS,  Relator:  Marta  Borges  Ortiz,  Data  de  Julgamento: 
24/05/2012,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Data  de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012).

MORA
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Evidencia-se a mora se a obrigação venceu sem o respectivo 

pagamento. Para afastá-la, cabe ao devedor consignar em pagamento o valor 

que entende devido, na forma do art. 334, do Código Civil. 

Também,  poderá  ocorrer  a  descaracterização  da  mora  se 

constatada abusividade ou ilegalidade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização dos juros), não 

sendo suficiente o simples ajuizamento da Ação Revisional. 

Sendo  assim,  no  caso  dos  autos,  não  há  que  se  falar  em 

descaracterização da mora, haja vista inexistir abusividade ou ilegalidade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios 

e/ou capitalização dos juros).

Por conseguinte, provejo o Apelo, no ponto.

Destarte,  pelos motivos acima delineados,  com fulcro no art. 

557 do CPC,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO DO PROMOVENTE E DOU 
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO  DO  PROMOVIDO, para  que  a 

repetição seja simples e reconhecer a configuração da mora do devedor.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de agosto de 2014.

   Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                     Relator
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