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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016614-73.2011.815.0011
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante : Itau Unibanco S/A
Advogado : Josias Gomes dos Santos Neto
Apelado : Energy Eletricidade Ltda
Advogado : Manoel Clementino de Freitas

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE 
APURAÇÃO  DE  NULIDADE  DE  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS,  COM  COMPENSAÇÃO  DE  CRÉDITOS 
COBRADOS  A MAIOR,  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  C/C 
PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 
E  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  FALTA  DE  INTERESSE 
RECURSAL QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA QUE 
FORAM  FAVORÁVEIS  AO  RECORRENTE.  MÉRITO. 
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  CUMULAÇÃO  COM 
OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 
MANUTENÇÃO DO  DECISUM. DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

− O STJ pacificou seu entendimento de que a incidência da 
comissão de permanência é possível nos contratos bancários, 
desde que  esteja expressamente pactuada no contrato e seja 
cobrada  de  forma  exclusiva,  sem  cumulação  com  outros 
encargos moratórios.
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− Inexistindo  interesse  recursal  do  apelante  quanto  aos 
termos  da  sentença  que  lhe  foram favoráveis,  não  merece 
reforma a decisão que apenas declara a inadmissibilidade da 
cobrança da comissão de permanência cumulada com juros 
moratórios e multa.

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

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  ITAU 
UNIBANCO S.A. contra  sentença de fls. 201/208, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara 
Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  ação  ordinária 
revisional de apuração de nulidade de cláusulas contratuais, com compensação 
de créditos cobrados a maior,  repetição do indébito c/c  pedido incidental  de 
exibição  de  documentos  e  antecipação  de  tutela,  ajuizada  por  Energy 
Eletricidade  Ltda,  julgou  parcialmente  procedente  a  demanda,  no  seguintes 
termos:

“Por  tais  fundamentos,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE,  o 
pedido formulado na inicial, com resolução de mérito (CPC, art. 269, I), 
para determinar que a comissão de permanência seja cobrada apenas de 
forma não cumulativa,  sem a incidência  de quaisquer outros encargos 
moratórios, devendo os valores pagos em excesso serem restituídos, de 
foma dobrada, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 
ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença”

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, a serem suportados na proporção de 70% 
(setenta  por  cento)  pela  parte  promovida  e  30%  (trinta  por  cento)  pela  parte 
autora, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Em suas razões recursais, fls. 211/221, o apelante argui que 
não há ilegalidades a declarar nos contratos, pois estão em conformidade com o 
Código de Defesa do Consumidor e a apelada “no momento da celebração não 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016614-73.2011.815.0011 2



tinha dúvida acerca do conteúdo de qualquer cláusula”. 

Assevera que “ao contrato celebrado com a parte Apelada 
não se aplica as regras do código de Defesa do Consumidor, porque este regula 
especificamente as relações jurídicas de consumo” e que mesmo que os contratos 
estivessem  protegidos  pelas  regras  do  CDC,  os  encargos  contratados  não  são 
abusivos, sendo possível a sua cobrança ante a sua legalidade. 

Sustenta  a  legalidade  da  cobrança  da  comissão  de 
permanência,  ao  argumento  de  que  além  de  prevista  em  contrato,  é  instituto 
previsto na legislação brasileira (artigo 4º, IX, da Lei nº 4.595/64 e Resolução nº 
1.129/86 do Bacen).

Por  fim,  requer  o  provimento  do recurso,  a  fim de que a 
sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

A  apelada  ofereceu  contrarrazões,  pugnando  pelo 
desprovimento do apelo (fls.227/229).

Parecer Ministerial  encartado às fls.239/244,  opinando pelo 
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

A devolutividade do presente apelo  diz  respeito  apenas  à 
comissão  de  permanência,  porquanto  fora  esse  o  único  pedido  acolhido  na 
sentença,  considerando  sua  cobrança  indevida  e,  quanto  aos  demais  aspectos 
suscitados, carecem de interesse recursal.

Inicialmente,  registre-se  a  possibilidade  de  aplicação  do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), consoante disposto no art. 3º, § 
2º, inexistindo qualquer restrição ou ressalva às atividades de natureza bancária, 
financeira e de crédito, estando a matéria pacificada, conforme a Súmula nº 297 do 
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Superior Tribunal de Justiça que dispõe in verbis:

Súmula  297.  O  Código  de  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às 
instituições financeiras.

Extrai-se dos autos que a Energy Eletricidade Ltda celebrou 
um Contrato de Cédula de Crédito Bancário (fls.33/38) junto ao Banco Itau S.A., 
no  valor  de  R$  1.424.229,41  (um  milhão,  quatrocentos  e  vinte  e  quatro  mil, 
duzentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) em 36 parcelas de R$ 
56.992,83 (cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e três 
centavos).

É cediço que a revisão judicial do contrato é juridicamente 
possível, calcada em preceitos constitucionais e nas regras de direito comum.

Insta  ressaltar  que  a  alteração  das  cláusulas  contratuais 
pactuadas  somente  ocorrerá  acaso  comprovada  abusividade,  em  respeito  à 
natureza  de  liberalidade  das  cláusulas  contratuais  e  do  princípio  da  boa-fé 
contratual. 

Nesta  perspectiva,  passemos  à  análise  da  comissão  de 
permanência:

“Instituída  pela  Resolução  nº  1.1.29/86  do  Banco  Central  do  Brasil,  a 
cobrança de ‘comissão de permanência’ tem como objetivo remunerar os 
serviços  prestados  por  instituição  financeira  na  cobrança  de  títulos 
descontados/caucionados  ou  em  cobrança  simples,  a  partir  do  seu 
vencimento.  O  inc.  II  da  Resolução  dispõe  que  quando  cobrado  a 
comissão de permanência, não será permitida a cobrança de quaisquer 
outras quantias compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos 
vencidos, por esse motivo é que não se pode cobrar juros remuneratório, 
moratórios e multa contratual.1” 

No  que  diz  respeito  à  comissão  de  permanência,  já  se 
encontra pacificado no STJ o entendimento de que a sua incidência é possível nos 
contratos  bancários,  desde que,  no  entanto,  esteja  expressamente  pactuada na 
avença  e  seja  cobrada  de  forma exclusiva,  ou seja,  não cumulada com outros 
encargos  moratórios,  como  multa,  juros  remuneratórios  (Súmula  nº  296)  e 

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Seção aprova sete novas súmulas sobre direito privado. Disponível em: 
http://migre.me/9zzvd. Acesso em: 19 de jun. 2012. 
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correção monetária (Súmula nº 30).  

Em  recente  súmula  editada  pela  Segunda  Seção  do  STJ, 
encontra-se o enunciado acerca da Comissão de Permanência. In verbis:

“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.” 

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  seu 
entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO DE 
COBRANÇA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO  MINISTRO 
PRESIDENTE  DO  STJ  NEGANDO  PROVIMENTO  AO  RECLAMO. 
INSURGÊNCIA DOS RÉUS.  1.  Inexistência  de prequestionamento  das 
temáticas referentes à incidência do CDC e da descaracterização da mora, 
a  firmar  a  aplicação  do  óbice  da  Súmula  nº  211/STJ.  2.  Admite-se  a 
comissão  de  permanência  durante  o  período  de  inadimplemento 
contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual 
fixado no contrato (súmula n. 294/STJ), desde que não cumulada com a 
correção monetária  (súmula n.  30/STJ),  com os juros remuneratórios 
(súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. 2. 1. Para 
derruir  a  fundamentação  do  acórdão  recorrido  no  ponto  em  que 
afirmou existir  expressa pactuação  de cláusula contratual  prevendo a 
cobrança da comissão de permanência, seria imprescindível o reexame 
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de 
Recurso Especial, a teor dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Agravo 
regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 167.491; Proc. 2012/0079088-4;  
RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 18/12/2013) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA 
E  APREENSÃO  JULGADA  CONCOMITANTEMENTE  A  AÇÃO 
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. 
IMPOSSIBILIDADE.  REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  ILEGAIS  OU 
ABUSIVAS.  POSSIBILIDADE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS. 
LIMITAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE 
JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. 
VALIDADE.  REPETIÇÃO DE INDÉBITO.  ADMISSIBILIDADE.  MORA 
CARACTERIZADA.  BUSCA  E  APREENSÃO.  PROCEDÊNCIA.  1.  É 
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vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com 
fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de 
cláusulas nos contratos bancários. 2. É possível a revisão das cláusulas 
contratuais  quando  estas  forem  ilegais  e/ou  abusivas.  3.  Admite-se  a 
capitalização  mensal  dos  juros  nos  contratos  bancários  celebrados  a 
partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada. 4. 
É  admitida  a  incidência  da  comissão  de  permanência  desde  que 
pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, 
correção monetária e/ou multa contratual.  5. Aquele que recebeu o que 
não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco 
relevando a prova do erro no pagamento. 6. Afastada a abusividade dos 
encargos exigidos no período de normalidade contratual, carateriza-se a 
mora. 7. Caracterizada a mora, autorizada está a busca e apreensão do 
bem dado em garantia. 8. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.408.085; 
Proc. 2013/0333875-4; RS; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 
17/12/2013) 

Este Egrégio Tribunal também entende nesse sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO.  JUROS  EXCESSIVOS.  APLICAÇÃO  DA  TXA 
PREVISTA NO PACTO. PRÁTICA DE ANATOCISMO. EXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO  EXPRESSA.  CUMULAÇÃO  DE  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA  COM  OUTROS  ENCARGOS.  PROIBIÇÃO. 
COBRANÇA  DE  TARIFAS  ADMINISTRATIVAS.  VIABILIDADE. 
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  NA FORMA SIMPLES.  SUCUMBENCIA 
RECÍPROCA  OBSERVADA.  PROVIMENTO  PARCIAL.  -  Não  se 
consideram  abusivos  os  juros  contratuais  estipulados  dentro  da  taxa 
média de mercado, devendo ser obedecido o índice previsto na avença 
pactuada  entre  as  partes.  Evidenciada  a  pactuação  acerca  da 
capitalização mensal  dos juros,  é  viável  a  incidência  de  tal  encargo.  - 
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.  As  tarifas  de 
abertura  de  crédito  TAC  e  emissão  de  carnê  TEC,  por  não  estarem 
encartadas  nas  vedações  previstas  na  legislação  regente  Resoluções 
2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN, e ostentarem natureza de remuneração 
pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando 
efetivamente  contratadas,  consubstanciam  cobranças  legítimas,  sendo 
certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 
parte  do  agente  financeiro  é  que  podem  ser  consideradas  ilegais  e 
abusivas, o que não ocorreu no caso presente. - É devida a restituição dos 
valores pagos a maior, na forma simples, ainda que a cobrança indevida 
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esteja calcada em contrato, sob pena de enriquecimento ilícito de uma 
das partes. - A repetição de indébito, com valor em dobro, só é possível 
quando comprovada a má-fé da instituição bancária, o que não ocorreu 
nos autos, devendo-se manter a condenação nos moldes declinados na 
sentença, ou seja, de forma simples. - Levando-se em consideração o fato 
de  que  cada  litigante  foi,  em  parte,  vencedor  e  vencido,  devem  os 
mesmos arcarem,  reciprocamente,  com as  verbas de sucumbência,  em 
consonância  com  o  artigo  21  do  Código  de  Processo  Civil.
TJPB - Acórdão do processo nº 20020100404983001 - Órgão (1ª CAMARA 
CIVEL) - Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO - j. Em 12/07/2012.

Na  hipótese  dos  autos,  o  contrato  de  fls.  33/38, 
especificamente na fl. 36, observa-se que a comissão de permanência foi pactuada, 
no entanto, encontra-se  cumulada com juros moratórios de 12% (doze por cento ) 
ao ano  e multa de 2% (dois por cento).

Contudo,  como  bem  consignou  o  juízo  sentenciante,  “a 
incidência  da  comissão  de  permanência  após  o  vencimento  da  dívida  é  legal. 
Entretanto,  ela  não poderá ser  cumulada com outros encargos (multa  ou juros 
moratórios), consoante entendimento já sumulado do STJ”. 

Deste  modo,  não  merece  qualquer  reparo  a  sentença  de 
primeiro  grau,  considerando  a  impossibilidade  da  incidência  da  comissão  de 
permanência,  nos  moldes  como  está  prevista  no  contrato,  uma  vez  que  está 
cumulada  com  outros  encargos  financeiros,  caracterizando-se  o  bis  in  idem, 
situação repelida pelo Superior Tribunal de Justiça, cabível, porém a sua aplicação 
na forma determinada na decisão singular e nos termos da jurisprudência pátria 
dominante.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo na íntegra os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 25 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 265. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
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convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Paula Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 26 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

Relatora
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