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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.     COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS
ENCARGOS  MORATÓRIOS.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. DESPROVIMENTO.

O STJ  pacificou  o  entendimento  no  sentido  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 isolada,
sem cumulação com outros encargos moratórios. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.
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A C O R D A  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  Banco  do
Brasil S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capital,
nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Alexandre Thyago
Gonçalves Nunes de Castro em face do recorrente.

O  juiz  a  quo,  às  fls.  60/62v,  julgou  parcialmente
procedentes  os  pedidos constantes  da  ação para  “declarar  a  ilegalidade  da
cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios
(…)”, condenando  a  ré  à  restituição  simples  da  quantia  de  R$  393,98
(trezentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos). 

Nas  razões  recursais,  fls.65/68,  a  apelante  sustenta  a
legalidade da cobrança da Comissão de Permanência com base na resolução
n° 1.129 do Banco Central do Brasil, bem como nas súmulas 294 e 296 do
STJ.

Aduz que “a jurisprudência não tem admitido é a cumulação
da  comissão  de  permanência  com  a  correção  monetária,  mas  nos  contratos  em
discussão as cláusulas são muito claras ao estabelecer que, em caso de atraso no
pagamento, a comissão de permanência é cobrada ALTERNATIVAMENTE, isto é,
quando não houver incidência de correção monetária.” 

Por fim, pugna pelo provimento do apelo para julgar a
ação improcedente. 

Sem contrarrazões, fl. 75v. 
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A  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  80/82,  opina  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Consoante  verifica-se  da  inicial,  Alexandre  Thyago
Gonçalves Nunes de Castro celebrou contrato de financiamento de veículo
perante o Banco do Brasil S/A a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.690,32 (mil
seiscentos e noventa reais e trinta e dois centavos).

Neste  cenário,  o  autor  da  demanda,  entendendo
indevida  a  comissão  de  permanência  cobrada  quando  do  atraso  de  três
prestações,  ajuizou  a  presente  ação  com  o  objetivo  de  excluí-la  e  ser
restituído dos valores pagos indevidamente. 

Tendo em vista que o juízo  a quo  julgou parcialmente
procedente  a  ação  e,  havendo  recurso  voluntário  apenas  da  instituição
financeira, passo a analisar o ponto em que o recorrente foi vencido, qual
seja, a devolução do valor cobrado a título de Comissão de Permanência de
forma simples. 

Pois bem.

Já se encontra pacificado no STJ, o entendimento de que
é possível a incidência da comissão de permanência nos contratos bancários,
desde  que,  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  correção  monetária
(Súmula nº 30). 

_________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0119240-83.2012.815.2001             3



“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” 

Em  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.” 

In casu, em análise à planilha de custos apresentada pelo
Banco do Brasil, fl. 29, é incontroverso que fora cobrado, nas parcelas em
atraso,  Comissão  de  Permanência  cumulada  com  mora,  multa  e  juro
contratual, o que não é permitido conforme acima explicado. 

Dessa forma, correta encontra-se a decisão que excluiu a
cobrança de comissão de permanência, uma vez que estava cumulada com
outro encargo moratório. 

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  sem  reparos.  A
condenação foi de 20% do valor apurado, quantia bem simples, levando-se
em conta o proveito econômico do autor.

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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Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO para manter a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 17 de
abril de 2018, o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram
do julgamento, além da Relatora, o Exmo. Juiz Convocado Ricardo Vital de
Almeida.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 19 de abril de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       RELATORA
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