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Relatório

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco
Santander (Brasil) S/A hostilizando sentença de fls. 82/88, proveniente do
Juízo de Direito da 11ª Vara da Comarca da Capital, prolatada nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por  Gilberto
Trajano de Lima, que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na
exordial, para condenar a instituição financeira a restituir, de forma simples, os
valores cobrados a título de cumulação de comissão permanência com juros de
mora e multa moratória, a serem apurados em liquidação de sentença, desde o
pagamento e com juros de mora desde a citação.

Insatisfeito, o Banco promovido interpôs recurso apelatório
(fls.  92/103)  sustentando,  em suma,  a  preliminar  de inépcia  da inicial  em
razão da não observância do art. 330, §2º do CPC. No mérito, sustentou a
legalidade da  cobrança  da  comissão  de permanência  cumulada com outros



encargos,  a  ausência  de  abusividade  dos  juros  remuneratórios  e  a
impossibilidade de devolução, pois as taxas estavam previstas em contrato,
portanto,  legítima tal  cobrança.  Por fim, requereu o provimento do recurso
para a reforma da sentença. 

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  recorrido  não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 131.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
evidenciou  que  não  há  interesse  que  recomende  a  sua  intervenção.  (fls.
159/161).

É o breve relato.

Decido.

Ab  initio,  conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

A instituição  financeira  apelante  levantou  a  preliminar  de
inépcia  da  inicial  em razão  da  não  observância  do  art.  330,  §2º  do  CPC.
Alegando  que  o  ora  apelado  não  discriminou  as  obrigações  contratuais
controvertidas e muito menos indicou qual o valor incontroverso. 

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  as  obrigações
controvertidas consistem nas cláusulas que a parte autora pretende revisar, as
quais  foram  devidamente  descriminadas  na  inicial.  Ademais,  houve  a
quantificação do valor, através de planilha de cálculos (fl.32). 

Portanto, na espécie, o ora apelado especificou os encargos
impugnados, com fundamentação respectiva em que embasa a alegação de
ilicitude da cobrança, com relação ao contrato bancário identificado na inicial.

Outrossim,  a  petição  inicial  só  deve  ser  indeferida,  por
inépcia, quando o vício apresente tal gravidade que impossibilite a defesa do
réu ou a própria prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em tela.

Razão  pela  qual,  não  acolho  a  preliminar  de  inépcia  da



inicial.
 
MÉRITO

O cerne da questão consiste na cobrança de comissão de
permanência cumulada com multa contratual.

Impende-se  considerar,  portanto,  que  sua  cobrança  não
pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual,
consoante se presume da Súmula nº 472 do Colendo STJ:

“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”.

Desta forma, havendo previsão contratual de  cobrança de
comissão de permanência cumulada com multa moratória sobre as parcelas
em atraso,  é  abuvisa  tal  cláusula,  como bem verificou  a  sentença  do  juiz
singular.

Desta forma, amparado em todos os fundamentos expostos
acima e nos termos do art. 932, IV, “a”, da Lei nº 13.105/2015, NÃO ACOLHO
A  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL e  NEGO PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo incólume a decisão vergastada.

Publique-se.
Intime-me.

João Pessoa, 02 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator
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