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APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  REVISIONAL DE
CONTRATO.  FINANCIAMENTO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  COBRANÇA  CUMULADA  COM
DEMAIS  ENCARGOS  MORATÓRIOS.  ABUSIVIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

- “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  multa
moratória, afasta-se a incidência da comissão de permanência.

 VISTOS 

Trata-se de Apelação Cível (fls. 128/132) interposta pelo  Banco do Brasil S/A.
buscando reformar a sentença (fls.116/124) proferida pela MM. Juíza de Direito da 17ª Vara
Cível da Comarca da Capital  que, nos autos da Ação de Revisão Contratual movida por  José
Júlio Barbosa, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, apenas para
declarar  ilegal  a  taxa de serviço e  a  cobrança da comissão de permanência,  determinando a
devolução dos valores cobrados ilegalmente de forma simples.

Nas razões, o apelante pontua: a) impossibilidade de limitação dos juros a 12%
(doze por cento)  ao ano; b) legalidade da comissão de permanência;  e c)  não cabimento do
indébito. 

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, com o consequente julgamento de
improcedência dos pleitos constantes na exordial.

Contrarrazões - fls. 143/145.



Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento da apelação – fls.151/156-
verso. 

                      É o relatório. 

                      DECIDO 

De início,  registro que não houve reconhecimento de abusividade de juros na
sentença, razão pela qual inexiste interesse do Banco em recorrer nesse sentido.

Dito  isto,  constata-se  que  o  recurso  em  apreço  diz  respeito,  unicamente,  a
possibilidade  da  cobrança  ou  não da  comissão  de  permanência  enquanto  cumulada  com multa
contratual.

Pois bem.

À luz  desse  entendimento,  in  casu, reprise-se  que  “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 – Relª. Minª Nancy
Andrighi – Recurso Repetitivo).

No mesmo sentido, verte o julgado abaixo:

“A  Segunda  Seção,  no  julgamento  do  REsp  nº  863.887,  RS
consolidou  o  entendimento  de  que  a  comissão  de  permanência
abrange três  parcelas,  a  saber,  os  juros  remuneratórios,  à  taxa
média  de  mercado,  nunca  superiores  àquela  contratada  para  o
empréstimo,  os  juros  moratórios  e  a  multa  contratual;  daí  ser
impossível a sua cobrança cumulada com juros de mora e multa
contratual, sob pena de incorrer em bis in idem.” (AgRg no REsp
986.508/RS, T3, 20.05.2008).

Acerca da questão, colaciono pertinente julgado desta Corte de Justiça: 

“APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  FINANCIAMENTO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  COBRANÇA  CUMULADA  COM  DEMAIS
ENCARGOS  MORATÓRIOS.  ABUSIVIDADE.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  "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.”   (TJPB  -
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ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N 00065001720148152001, 4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOÃO  ALVES  DA
SILVA , j. em 30-01-2018) (grifei)

Com efeito, trasladando-se tal raciocínio à casuística em desate, cumpre salientar a
existência in concreto da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, conforme se
observa dos autos às fls.16, razão pela qual a previsão da referida cobrança deve ser afastada do
contrato, bem como deve haver a restituição na hipótese de o consumidor ter desembolsado alguma
quantia a esse título.

Em razão de todas as considerações tecidas, NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólume todos os termos da sentença de primeiro grau. 
  
                       Publique-se.
                       Intime-se.
                       Cumpra-se. 

João Pessoa, 12 de março de 2018, segunda-feira.

Des. José Ricardo Porto
            Relator   
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