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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  BANCÁRIO  FINDO.  POSSIBILIDADE  DE
REVISÃO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO
ENCARGO MORATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
CABÍVEL QUANDO DEMONSTRADO PAGAMENTO
A  MAIOR.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO.

-  É  possível  a  revisão  do  contrato  firmado  com  a
instituição  financeira  mesmo  após  este  ter  sido
integralmente adimplido.

-   A Comissão de Permanência  é  admitida nos pactos
bancários, desde que esteja expressamente pactuada na
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avença e seja cobrada de forma exclusiva, ou seja, não
cumulada  com  outros  encargos  de  mora,  como  juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula
nº 472 do STJ). 

- Em respeito ao princípio que veda o enriquecimento
ilícito, constatado pagamento a maior, cabe a repetição
do indébito.

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

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 PAN
S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira
da Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação Ordinária de Revisão de
Contrato de Financiamento ajuizada por Ilton Luis dos Santos.

A julgadora de primeiro grau,  às fls.  124/127,  acolheu
parcialmente  os  pleitos  exordiais  e  afastou  a  incidência  da  comissão  de
permanência, condenando o promovido à restituição de eventual indébito
de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada efetivo
pagamento, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão
da  sucumbência  recíproca,  determinou  a  compensação  das  custas  e
condenou  as  partes  ao  adimplemento  dos  honorários  advocatícios  na
proporção de 10% para cada uma delas.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  131/142),  o  apelante
sustenta, em síntese, que a comissão de permanência pactuada encontra-se
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em consonância  com os  preceitos  legais  para  o  período de  mora.  Aduz,
ainda, que a sua cumulação com multa contratual e correção monetária é
admissível.

Requer  a  procedência  do  recurso  a  fim  de  julgar
improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção do decisum (fls. 153/161).

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  (fls.
196/198).

Petição  atravessada  pela  instituição  financeira  (fls.
200/201) requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito por
perda  do  objeto,  ao  argumento  de  que  o  contrato  fora  quitado
extrajudicialmente.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Prefacialmente, insta esclarecer que o Superior Tribunal
de Justiça admite o cabimento de ação  revisional ainda que o autor haja
adimplido, em sua totalidade, as prestações do financiamento. 

A propósito,  a  Súmula  286  do  Superior  Tribunal  de
Justiça dispõe que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da
dívida  não  impede  a  possibilidade  de  discussão  sobre  eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores. Por analogia, este contexto pode ser
aplicado aos contratos já quitados.

Vejamos:

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL
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(CPC/1973).  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  CÉDULA
RURAL  PIGNORATÍCIA E  HIPOTECÁRIA.  PLANO  COLLOR.
RECURSOS  EXTRAORDINÁRIOS  N.  591797  E  626307.
SOBRESTAMENTO  DO  PROCESSO.  DESCABIMENTO.
REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  CONTRATO
FINDO.  POSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.
JURISPRUDÊNCIA.  SÚMULA  83/STJ.  PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  PRAZO:  VINTENÁRIO  NO  CÓDIGO
CIVIL/1916 (ART. 177). MATÉRIA DECIDIDA PELA 2ª SEÇÃO NO
JULGAMENTO  DO  RESP  1361730/RS,  REL.  MINISTRO  RAUL
ARAÚJO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  DJE  28/10/2016.  ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC/73,  ART.
543-C,  §  7º)  QUE  IMPÕE  SUA  APLICAÇÃO  EM  CASOS
ANÁLOGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
CLÁUSULA  CONTRATUAL  OBSCURA.  CÉDULAS
ENTABULADAS NO ANO DE 1987, ANTES DA PUBLICAÇÃO
DA  MEDIDA  PROVISÓRIA  N.  1.963-17  (31.3.2000).
FUNDAMENTOS  INATACADOS.  SÚMULA  283/STF.
ANALOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 1086733 GO
2017/0096026-4,  Relator:  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 05/10/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ARTIGO  535,  DO  CPC.  VIOLAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.
REPETIÇÃO.  PROVA  DO  ERRO.  DESNECESSIDADE.
CONTRATO  FINDO.  REVISÃO.  POSSIBILIDADE.  INVERSÃO
DO  ÔNUS  DA PROVA.  REEXAME.  SÚMULA N.  7-STJ.  NÃO
PROVIMENTO.
1. O juízo não está compelido a se manifestar sobre todas as teses
dispensadas pelas partes, senão sobre aquelas essenciais à solução
da lide, pelo que não ocorre, na hipótese, a violação à norma de
regência dos embargos de declaração.
2. Tratando-se, dentre outras hipóteses, de relação de consumo ou
de  contrato  de  adesão,  a  repetição  do  indébito  independe  da
prova do erro. Precedentes.
3.  É  possível  a  revisão  de  contratos  findos  pela  quitação.
Aplicação analógica do entendimento firmado no verbete n. 286,
do STJ: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da
dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores."
 4. A inversão do ônus da prova em processo decorrente de relação
consumerista  é  verificada  caso  a  caso,  em  atendimento  à
verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor,
cujo reexame encontra o óbice de que trata o verbete n. 7, do STJ.
Precedentes.
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5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  Ag  828.618/PR,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  06/09/2011,  DJe
13/09/2011)

Posto  isso,  não  há  falar  em extinção  do  processo  sem
julgamento  de  mérito,  motivo  pelo  qual  passo  à  análise  do  recurso
apelatório.

O ponto  controvertido  do  presente  apelo  cinge-se  tão
somente  quanto  à  cumulação  da  comissão  de  permanência  com  demais
encargos moratórios.

Impende  destacar  que  esta  é  uma  taxa  cobrada  pela
instituição financeira no período de inadimplência, objetivando remunerar
os serviços prestados.

O STJ,  com o  intuito  de  pacificar  a  matéria,  editou  a
Súmula nº 472, que estabelece: 

“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.”

Assim, encontra-se pacificado o entendimento de que a
sua  incidência  é  possível  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).

In verbis:

Súmula  296-STJ:  Os  juros  remuneratórios,  não cumuláveis  com a

comissão  de  permanência,  são  devidos  no  período  de
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inadimplência,  à  taxa  média  de  mercado  estipulada  pelo  Banco

Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 30-STJ: A comissão de permanência e a correção monetária

são inacumuláveis.

Outrossim, o aludido encargo tem a mesma finalidade
da  correção  monetária,  de  manter  atualizado  o  valor  da  dívida,  não
podendo  se  apresentar  como lucro  ou  acréscimo  do  débito,  que  deve  e
merece ser corrigido para preservar o poder aquisitivo da moeda.

Por todo o arrazoado, em razão de constar no contrato a
cobrança da comissão de permanência de 0,6% diariamente (item 3.14 à fl.
102)  cumulada  com  multa  de  2%  sobre  as  parcelas  em  atraso,  correta
encontra-se  a  decisão  primeva,  a  qual  determinou  o  afastamento  da
ilegalidade.

Por fim, se houve pagamento a maior, considerando a
solução tomada no processo judicial,  é devida a repetição do indébito de
forma simples.

No  tocante  aos  honorários,  estes  foram  firmados
atendendo o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a
natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO APELATÓRIO, para manter irretocável a sentença objurgada. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  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.
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Participaram  do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes (Relatora), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Exmo.
Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Presente à Sessão,  o Exmo. Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, em 19 de abril de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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