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PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. REJEIÇÃO.

 Na  espécie,  a  parte  Autora  precisou  na
petição  inicial  qual  contrato  pretendeu  revisar  e
indicou  as  eventuais  rubricas  que  entendeu
abusivas,  o  que  induz  a  rejeição  da  preliminar
suscitada. 

 No que se refere a preliminar de ausência de
documento  indispensável  para  propositura  da
demanda,  considerando que  o  contrato  objeto  da
demanda foi  colacionado  aos  autos  às  fls.  40/44
deve rejeitado a preliminar.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO.  CUMULAÇÃO  DA  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS.
AFASTAMENTO.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO AO APELO.

 Mostra-se válida a comissão de permanência,
desde que pactuada e não cumulada com encargos
moratórios. No caso, ante a ausência de cumulação
da comissão de permanência,  mostra-se cabível  a
manutenção  da  Sentença  que  determinou  o
afastamento.



Apelação Cível nº 0020493-69.2010.815.2001

 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. 

RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  CUMULAÇÃO  DA  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS.
LEGALIDADE DA TAC E DA CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.  PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO AO RECURSO.

 Considerando que o contrato foi celebrado em
03.11.2006  que  nele  foi  expressamente  prevista  a
cobrança da TAC e que o STJ entendeu que “nos
contratos  bancários  celebrados até  30 de abril  de
2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96),
era válida a pactuação dessas tarifas,  inclusive as
que  tiverem  outras  denominações  para  o  mesmo
fato gerador”, entendo que, em razão do contrato ter
sido pactuado anterior ao período estipulado, deve
ser mantida a sentença.

 Diante  da  ausência  de  comprovação  da
ocorrência  de  efetivos  danos  ao  direito
personalíssimo do contratante, inocorre o dever de
indenizar.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco do Brasil

S/A, irresignado com a Sentença proferida pelo Juízo  da  9ª Vara Cível  da

Capital  que julgou parcialmente  procedente o pedido formulado na Ação

Revisional de Contrato proposta por  Pharmativus  Produtos  Farmacêuticos

Ltda. e Recurso Adesivo interposto por este em face do Banco do Brasil S/A.

Nas razões da Apelação, o  Promovido  suscitou

preliminarmente a inépcia da inicial e a ausência de documento indispensável à

propositura da demanda.  No mérito,  alegou a possibilidade da cobrança da

comissão de permanência conforme inserida no contrato e a impossibilidade de

repetição do indébito. 
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No Recurso Adesivo, o Autor requer a reforma da Sentença,

reiterando a abusividade da Tarifa de Abertura de Crédito,  da taxa de juros

remuneratórios e o dano moral decorrente da cobrança indevida dos encargos

inseridos no contrato objeto da demanda.

Contrarrazões apresentadas às fls.303/319 pela parte Autora e

às fls. 342/349 pela parte Ré.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  das

preliminares e não ofertou parece de mérito (fls.32/).

É o relatório. 

DECIDO

Da  Sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido

inicial, Apela o Demandado aduzindo a legalidade dos encargos inseridos no

contrato de financiamento bancário e Recorre Adesivamente o Autor.

APELAÇÃO CÍVEL DO PROMOVIDO

PRELIMINARES 

Em relação a preliminar suscitada pela Instituição Financeira

acerca da inépcia da inicial e ofensa ao art. 285-B do CPC, verifica-se que a

parte Autora individualizou as tarifas que entendeu abusivas, fundamentando-

as conforme a legislação e jurisprudência pertinente ao caso. Assim, é medida

que se impõe a rejeição da preliminar.

Outrossim,  no  que  se  refere  a  preliminar  de  ausência  de

documento  indispensável,  entendo  também  pela  rejeição da  preliminar

suscitada,  uma  vez  que  o  contrato que  a  Autora  pretende  revisar  foi

colacionado aos autos às fls. 40/44.

Mérito
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De  pronto,  no  que  se  refere  a  comissão  de  permanência,

conforme  o  entendimento  jurisprudencial  no  REsp  nº  1.058.114  –  RS,  é

admitida  a  cobrança  da  comissão  de  permanência  durante  o  período  de

inadimplência,  desde  que  contratada  e  limitada  à  soma  dos  encargos

remuneratórios e moratórios, 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.

Desta  forma,  estando  prevista  a  cobrança  da  comissão  de

permanência  no  contrato  bancário  firmado  entre  as  partes,  esta  pode

prevalecer, desde que isolada, sendo 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).

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  REVISÃO  DE
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  SÚMULA  N.  182/STJ.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  CUMULAÇÃO  COM
DEMAIS  ENCARGOS  DE  MORA.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. 1. "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC  que  deixa  de  atacar  especificamente  os
fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182/STJ).
2. Quando a parte, no agravo regimental, não apresenta
argumentos  aptos  a  modificar  a  decisão  agravada,
mantém-se o julgado por seus próprios fundamentos. 3.
Com  o  vencimento  do  mútuo  bancário,  o  devedor
responderá  exclusivamente  pela  comissão  de
permanência  (assim  entendida  como  juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo
ultrapassar  o  percentual  contratado  para  o  período  de
normalidade,  acrescidos  de  juros  de  mora  e  de  multa
contratual)  sem  cumulação  com  correção  monetária
(Recursos  Especiais  repetitivos  n.  1.063.343/RS  e
1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ. 4. Agravo regimental
parcialmente  conhecido e  desprovido.  (STJ –  AgRg no
AREsp:  345540  DF  2013/0146354-7,  Relator:  Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de  Julgamento:
08/04/2014,  T3  –  TERCEIRA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 15/04/2014)
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No contrato colacionado às fls. 40/44, verifica-se que a cláusula

8ª estabelece:  “Em caso de inadimplência desta operação, sobre os saldos

devedores diários incidirão, em substituição aos encargos de normalidade: a)

comissão de permanência a taxa de mercado, conforme faculta a Resolução

1.129, de 15.05.1986, do Conselho Monetário Nacional; b) juros moratórios a

taxa efetiva de 1% ao ano; c) multa de 2% (dois por cento). (...)”

Assim, em razão da cumulação da comissão de permanência

com  os  encargos  moratórios,  mantém-se  a  Sentença  Recorrida  conforme

exarada.

Quanto  à  repetição  do  indébito  dos valores cobrados

indevidamente,  não vislumbro má-fé da Promovida, razão pela qual a

Repetição do Indébito deve ser feita de forma simples como bem decidiu o

magistrado singular.

RECURSO ADESIVO DO PROMOVENTE

A parte Autora recorre adesivamente reiterando a abusividade

na cobrança na tarifa de abertura de crédito, da taxa de juros remuneratórios e

a ocorrência de dano moral ante a cobrança indevida dos referidos encargos.

Sem razão o Recorrente. 

Com efeito, em relação a TAC, a Segunda Seção do Superior

Tribunal de Justiça fixou, em 28 de agosto de 2013, a tese de que a pactuação

dessas tarifas 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. 
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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

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,  considerando  que o  contrato  de  fls.  40/44 foi

celebrado em  novembro de 2006,  observa-se a legalidade da cobrança da

referida Tarifa, razão pela qual deve ser mantida a Sentença recorrida.

Taxa de Juros Remuneratórios

Analisando a inicial  formulada, verifica-se que a parte Autora

não postulou,  naquela  peça,  a  revisão da cláusula  enumerada acima,  nem

muito menos foi objeto de discussão na Sentença recorrida.

Tal pleito somente veio a ser formulado nas razões do Apelo, o

que configura inovação recursal, não devendo, portanto, ser conhecido nesse

ponto.

Dano Moral

Quanto  à  indenização  pleiteada  pela  Demandante,  entendo

que  descabe,  porquanto  inexiste  qualquer  prova  a  caracterizar  ato  ilícito

ensejador de responsabilidade civil pela Ré, tendo em vista que o simples fato

de questionar a abusividade de cláusulas contratuais, por si só, não gera dano

moral ao consumidor.

Por  fim,  no que tange à sucumbência,  considerando  que  a

Sentença recorrida foi proferida na égide do Código de Processo Civil de 1973 é

de ser mantido os honorários conforme arbitrados. 

Ante o exposto,  com fulcro no art.  932,  V, “b”, do NCPC,

NEGO PROVIMENTO AO APELO E AO RECURSO ADESIVO, mantendo a
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sentença.

Publique-se. Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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