
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 431.951 - RS (2002/0048721-4)
 
RELATOR : MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO
RECORRENTE : BANCO CIDADE S/A 
ADVOGADOS : ROGÉRIO REIS DE AVELAR   

FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA STOCKINGER E 
OUTROS

RECORRIDO : TELMO COSTA XAVIER 
ADVOGADO : NILO LEO KRUGER 

EMENTA

Recurso especial. Mútuo bancário comum. Instrumento particular de 

consolidação de dívida. Capitalização mensal. Taxa Referencial. Comissão 

de permanência. Multa contratual. Código de Defesa do Consumidor. 

Compensação de créditos. Incidência da Súmula nº 07/STJ. Compensação 

de honorários advocatícios. 

1. Incide a vedação quanto à capitalização dos juros estabelecida na Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33), a teor da Súmula nº 121/STF.

2. A Taxa Referencial (TR), apenas, quando contratada, pode ser utilizada 

como índice de correção monetária. Incidência, na hipótese, da Súmula nº 

05/STJ quanto à verificação do pacto.

3. A comissão de permanência, por si só, é legal, não cumulada com a correção 

monetária (Súmula nº 30/STJ), nem com os juros remuneratórios, devendo ser 

calculada considerando a taxa média do mercado, segundo a espécie de 

operação, apurada pelo Banco Central do Brasil (REsp nº 271.214/RS, 2ª 

Seção, julgado em 12/3/03), limitada à taxa contratada.

4. O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos bancários em 

geral, presente relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira.

5. Sendo a Lei nº 9.298, de 01/8/96, que alterou o art. 52, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor, anterior ao contrato de mútuo, é devida a redução da 

multa para 2%.

6. Existência de crédito para compensação. Incidência da Súmula nº 07/STJ. 

7. Restou pacificada nesta Corte que, havendo sucumbência recíproca, é 

possível a compensação dos honorários advocatícios.

8. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, 

conhecer do recurso especial e lhe dar parcial provimento. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, 

Castro Filho e Antônio de Pádua Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 

justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.

Brasília (DF), 22 de maio de 2003. (data do julgamento)

MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 

Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 431.951 - RS (2002/0048721-4)
 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO: 

Banco Cidade S/A interpõe recurso especial, com fundamento nas alíneas a) e 

c) do permissivo constitucional, contra Acórdão da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

"CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUROS. LIMITAÇÃO. 
CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. MORA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO.

Não é auto-aplicável a norma do § 3.º, do artigo 192 da 
Constituição Federal, que limita a taxa de juros reais em 12% ao ano. Ainda 
vigora a Súmula n.º 596 do STF. Às entidades integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional se aplicam as disposições da Lei n.º 5.495/64. 
Prevalência dos juros pactuados no contrato.

Impossível a capitalização de juros, pois subsiste 'a vedação do 
artigo 4.º do Decreto 22.626/33, no que diz com a capitalização de juros, não 
afetado pelas disposições da Lei 4.595/64. Excetuam-se as hipóteses previstas 
em legislação específica, como sucede com as cédulas de crédito rural, 
industrial e comercial' (precedente do STJ).

É vedada a imposição de comissão de permanência vinculada a 
taxas aleatórias porque retira do devedor a possibilidade de fiscalização 
eficaz à falta de conhecimento de sua compleição.

O IGP-M é o índice que mais justamente repõe o poder 
aquisitivo da moeda, por isto aplicável nos contratos bancários, substitutivo 
da TR que carrega componente de remuneração do capital.

Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento 
no tempo, lugar e forma convencionados (artigo 955, do Código Civil).

É admissível a cobrança de juros de mora de 1% ao mês, desde 
que prevista a possibilidade no contrato.

A cláusula penal de 10% deve ser reduzida a 2% nos contratos 
firmados após a alteração introduzida no artigo 52 do CDC pela Lei n.º 9.298, 
de 01.08.96.

É entendimento, não unânime na Câmara, de que a repetição de 
indébito só se viabiliza se a parte comprovar que pagou em erro, na forma do 
artigo 965, do Código Civil. Entretanto, considera-se que face ao 
posicionamento pela não limitação dos juros remuneratórios nada restará, em 
princípio, a ser devolvido, e a discussão se torna inócua.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (VOTO VENCIDO)" (fls. 
194)

Sustenta o recorrente negativa de vigência ao art. 4º do Decreto nº 22.626/33, 
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bem como às Súmulas nºs 93/STJ e 596/STF, porque as instituições financeiras podem 

pactuar juros capitalizados mensalmente. 

Argúi violação ao art. 115 do Código Civil e à Súmula nº 30/STJ, tendo em 

vista que é legal a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a 

cobrança da comissão de permanência às taxas de mercado.

Aduz contrariedade ao art. 52, § 1º, da Lei nº 8.078/90, uma vez que as 

operações de crédito não configuram relação de consumo, não se aplicando o Código de 

Defesa do Consumidor.

Alega ofensa aos artigos 1.010 do Código Civil e 23 da Lei nº 8.906/94, por ser 

indevida a compensação de créditos e de honorários advocatícios.

Contra-arrazoado (fls. 237 a 242), o recurso especial não foi admitido (fls. 244 

a 251), tendo seguimento por força de despacho proferido em agravo de instrumento (fls. 

262/263).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 431.951 - RS (2002/0048721-4)
 

EMENTA

Recurso especial. Mútuo bancário comum. Instrumento particular de 

consolidação de dívida. Capitalização mensal. Taxa Referencial. Comissão 

de permanência. Multa contratual. Código de Defesa do Consumidor. 

Compensação de créditos. Incidência da Súmula nº 07/STJ. Compensação 

de honorários advocatícios. 

1. Incide a vedação quanto à capitalização dos juros estabelecida na Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33), a teor da Súmula nº 121/STF.

2. A Taxa Referencial (TR), apenas, quando contratada, pode ser utilizada 

como índice de correção monetária. Incidência, na hipótese, da Súmula nº 

05/STJ quanto à verificação do pacto.

3. A comissão de permanência, por si só, é legal, não cumulada com a correção 

monetária (Súmula nº 30/STJ), nem com os juros remuneratórios, devendo ser 

calculada considerando a taxa média do mercado, segundo a espécie de 

operação, apurada pelo Banco Central do Brasil (REsp nº 271.214/RS, 2ª 

Seção, julgado em 12/3/03), limitada à taxa contratada.

4. O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos bancários em 

geral, presente relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira.

5. Sendo a Lei nº 9.298, de 01/8/96, que alterou o art. 52, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor, anterior ao contrato de mútuo, é devida a redução da 

multa para 2%.

6. Existência de crédito para compensação. Incidência da Súmula nº 07/STJ. 

7. Restou pacificada nesta Corte que, havendo sucumbência recíproca, é 

possível a compensação dos honorários advocatícios.

8. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO: 

Ação revisional de contrato bancário proposta pelo recorrido, contra o 

recorrente, Banco Cidade S/A, julgada parcialmente procedente em primeiro grau para afastar 

a multa e os juros moratórios; determinar a utilização do IGP-M como indexador; limitar os 

juros em 12% ao ano, sem capitalização e admitir a compensação de valores.

A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

negou provimento à apelação do banco.

No recurso especial, a instituição financeira aduz ser legal a cobrança da 

capitalização mensal de juros; da Taxa Referencial e da comissão de permanência. Alega, 

ainda, ser indevida a compensação de créditos e de honorários advocatícios e que o Código de 

Defesa do Consumidor não se aplica ao presente contrato.

A razão do recorrente é, apenas, parcial.

Quanto à capitalização de juros, permanece em vigor a vedação de sua 

incidência mensalmente no mútuo comum. Anote-se: REsp nº 255.079/RS, 3ª Turma, de 

minha relatoria, DJ de 20/11/00; REsp nº 279.022/RS, 4ª Turma, Relator o Senhor Ministro 

Aldir Passarinho Junior, DJ de 12/3/01; REsp n° 180.940/RS, 3ª Turma, Relator o Senhor 

Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 22/02/99.

A Taxa Referencial, de fato, segundo a orientação deste Tribunal, pode ser 

utilizada como índice de correção monetária quando pactuada. Anote-se:

"Sub-rogação. Débito decorrente de cédula de crédito rural. 
Juros. Capitalização. Precedentes da Corte.

1. Como já decidiu a Corte, o "Decreto-lei nº 167/67, art. 5º, 
posterior à Lei nº 4.595/64 e específica para as cédulas de crédito rural, 
confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem 
praticados. Ante a eventual omissão desse órgão governamental, incide a 
limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), não 
alcançando a cédula de crédito rural o entendimento jurisprudencial 
consolidado na Súmula nº 596 – STF (REsp nº 111.881-RS)".

2. É admissível a utilização da TR para atualizar o débito em 
"relação às cédulas rurais nas quais se prevê a atualização com base nos 
índices fixados para a caderneta de poupança, eis que esta é remunerada pela 
referida taxa".

3. Não há prequestionamento sobre os termos da previsão 
contratual da capitalização dos juros, limitando-se o Acórdão recorrido a 
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asseverar que foi a mesma pactuada, ausentes os embargos de declaração.
4. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp n° 

215.726/SP, 3ª Turma, de minha relatoria, DJ de 26/6/00)

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMERCIAL. CONTRATO DE 
CONFISSÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. 
PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA.

I. Não há vedação legal para utilização da TR como indexador 
de contrato de renegociação de dívida financeira, desde que livremente 
pactuada. Precedentes.

II. Recurso especial conhecido e provido." (REsp nº 
232.484/MS, 4ª Turma, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 
17/4/00)

"Taxa de juros. Limitação. Recurso especial que não aborda 
todos os fundamentos do acórdão recorrido quando um deles é suficiente para 
manter a decisão. Incidência da Súmula 283 do STF.

Taxa Referencial. Adoção como indexador, desde que 
pactuada." (REsp nº 198.245/RS, 3ª Turma, Relator o Ministro Eduardo 
Ribeiro, DJ de 20/9/99)

"Recurso especial assentado em dissídio jurisprudencial. 
Contrato de abertura de crédito. Limitação da taxa de juros. Capitalização 
dos juros. Súmulas nºs 596 e 121 - STF.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, em regra, ao mútuo 
bancário não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano, estabelecida na 
Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33, art. 1º). Incidência da Súmula nº 
596/STF.

2. No tocante à capitalização dos juros, permanece em vigor a 
vedação contida na Lei de Usura, exceto nos casos excepcionados em lei, o 
que não ocorre com o mútuo bancário comum, tratado nos presentes autos.

3. Quando pactuada, é possível a aplicação da Taxa 
Referencial (TR) na atualização do débito, na linha de precedentes desta 
Corte.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
provido." (REsp nº 181.042/RS, 3ª Turma, de minha relatoria, DJ de 22/3/99)

No caso dos autos, entretanto, a sentença e o Acórdão recorrido são omissos 

quanto à efetiva existência de cláusula que imponha a utilização da Taxa Referencial como 

índice de correção monetária. Nesse caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o 

reexame do contrato, operação vedada nesta instância especial, a teor da Súmula nº 05/STJ.

A comissão de permanência, por sua vez, não é ilegal, sendo certo que, 

conforme já decidido e pacificado nesta Corte, tem finalidade semelhante, precipuamente, à 
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da correção monetária, qual seja atualizar o valor da dívida, a contar de seu vencimento. Foi 

criada antes da correção monetária, sendo facultada, com base na Lei nº 4.595/64 e na 

Resolução nº 1.129/86-BACEN, a sua cobrança pelas instituições financeiras por dia de 

atraso no pagamento do débito.

Observe-se o que disse o Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, no REsp nº 

4.443/SP, julgado em 09/10/90, RSTJ 33/249-253, sobre a função da comissão de 

permanência, verbis:

“(...)
Cumpre ter-se em conta que a comissão de permanência foi 

instituída quando inexistia previsão legal de correção monetária. Visava a  
compensar a desvalorização da moeda e também remunerar o banco 
mutuante. Sobrevindo a Lei 6.899/81, a primeira função do acessório em 
exame deixou de justificar-se, não se podendo admitir que se cumulasse com a 
correção monetária, então instituída.”

Por outro lado, a própria Resolução nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, 

no item I, estabelece que a comissão de permanência será calculada às mesmas taxas 

pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento. Não há aí 

potestatividade, já que as taxas de mercado não são fixadas pelo credor, mas, sim, definidas 

pelo próprio mercado ante as oscilações econômico-financeiras, estas fiscalizadas pelo 

Governo que, como sói acontecer, intervém para sanar distorções indesejáveis.

Afastada a potestatividade da comissão de permanência, deve observar-se, 

ainda, que não há vedação legal para que esta, nos mútuos bancários comuns regidos por 

normas gerais, seja utilizada como meio de atualizar o débito, em substituição dos índices 

oficiais tradicionais. Basta que o contrato a preveja, como no caso (fls. 200).

Assim, legal é a cobrança da comissão de permanência, não podendo ser 

cumulada com a correção monetária, bastando, para tanto, a reprodução dos seguintes 

precedentes desta Corte:

“Embargos à execução.
Afirmando o acórdão recorrido que não há capitalização, 

conclusão contrária demandaria reexame dos fatos. Aplicação da Súmula 7.
Tem-se como legal a cobrança de comissão de permanência, 

quando não cumulada com correção monetária.” (REsp nº 224.178/GO, 3ª 
Turma, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 06/12/99)
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“Contrato de abertura de crédito. Juros. Súmula nº 30 da 
Corte. Precedentes.

1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de não se 
aplicar a Lei de Usura nos contratos de conta-corrente, no que concerne à 
limitação da taxa de juros, presente a Súmula nº 596 do Supremo Tribunal 
Federal.

2. A Súmula nº 30 da Corte não afasta a comissão de 
permanência, mas, apenas, impede seja cumulada com a correção monetária.

3. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp nº 
184.186/RS, 3ª Turma, de minha relatoria, DJ de 06/12/99)

“Nota de crédito comercial. Juros. Comissão de permanência. 
Precedentes da Corte.

1. Já decidiu a Corte que nas cédulas de crédito comercial, 
salvo se provada a autorização do Conselho Monetário Nacional, não cabe a 
cobrança de juros acima do limite fixado pela legislação infraconstitucional. 
Aplicação do entendimento adotado no REsp nº 111.881/RS, publicado no DJ 
de 16/02/98.

2. Se o Acórdão recorrido afirmou não existir prova da 
autorização, sem mencionar nenhuma Resolução ou Circular específica sobre 
o assunto, não pode a Corte ter como presente a referida autorização.

3. É vedada a cumulação da correção monetária com a 
comissão de permanência (Súmula nº 30 da Corte), mas não a substituição da 
primeira pela segunda.

4. Recurso especial conhecido, em parte, e, nessa parte, 
provido.” (REsp nº 192.984/RS, 3ª Turma, de minha relatoria, DJ de 21/02/00)

“COMERCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 
Exigibilidade a partir do inadimplemento. Recurso especial conhecido e 
provido.” (REsp n° 223.122/MG, 3ª Turma, Relator o Ministro Ari 
Pargendler, DJ de 28/02/00)

Trago a debate, agora, outra questão relativa à comissão de permanência. É que 

entendo deva o seu percentual variar conforme a taxa média do mercado, segundo a espécie 

de operação, apurada pelo Banco Central do Brasil, nos termos do procedimento previsto na 

Circular da Diretoria nº 2.957, de 28 de dezembro de 1999, à semelhança do que ocorre com 

os juros remuneratórios após o vencimento, nos termos do que foi decidido no julgamento do 

REsp nº 139.343/RS, pela 2ª Seção, Relator o Senhor Ministro Ari Pargendler, DJ de 

10/6/02.

A idéia de limitar o percentual da comissão de permanência decorre do voto 

que proferi no julgamento do REsp nº 298.369/RS, em 07/6/01, no qual se discutia a 
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possibilidade de cumular, ou não, a comissão de permanência com os juros remuneratórios 

após o vencimento. Segundo a orientação que adotei no voto mencionado, a comissão de 

permanência, apesar de criada com o objetivo primeiro de atualizar os débitos, é formada, 

essencialmente, por juros de mercado, o que lhe confere um duplo objetivo, isto é, corrigir 

monetariamente e remunerar o capital financiado.

Para demonstrar a incidência dos juros, observo, inicialmente, que a Resolução 

nº 15/66, item XIV, seguida pelas Circulares nºs 77/67 e 82/67, todas do Banco Central do 

Brasil, já previa a cobrança de comissão de permanência, calculada sobre os dias de atraso e 

nas mesmas bases proporcionais de juros e comissões cobradas ao cedente na operação 

primitiva.

Por sua vez, a Resolução nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, repetindo o 

que disse anteriormente, estabelece que a comissão de permanência seguirá as taxas 

pactuadas no contrato ou a taxa de mercado, podendo ser cobrada dos devedores, também, 

por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos. Em sentido semelhante foi 

editada a Resolução nº 1.572/89, do Banco Central do Brasil.

Respondendo à consulta que formulei junto ao Banco Central do Brasil, o Dr. 

Sergio Darcy da Silva Alves, Diretor da DIRET, encaminhou o Ofício nº 2001/0939, de 

24/4/01, ao meu Gabinete, contendo a seguinte informação, verbis:

“(...)
5. No que tange à questão nº 2, que interroga de que forma é 

composta a comissão de permanência (por ex. correção monetária + juros), 
consigno que os encargos financeiros cobrados nas operações realizadas no 
âmbito do mercado financeiro, inclusive a comissão de permanência, podem 
ser compostos de juros pré-fixados ou de juros e base de remuneração na 
forma da Circular nº 2.905, de 30.06.95 desta Autarquia.”  

Finalmente, o Professor e Magistrado paranaense Munir Karam, sobre a 

comissão de permanência, escreve:

“(...) 
Outro encargo decorrente da mora é a comissão de 

permanência. O que é a comissão de permanência? É a SOMATÓRIA (o total) 
dos ônus a cargo do devedor MOROSO, visando compensar o credor dos 
prejuízos com o atraso.

Na lição de BARROS LEÃES: “Diz ela respeito à obrigação do 
devedor em mora sujeitar-se a um acréscimo sobre os dias de atraso, ou seja, 
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sobre o período em que o título permanece sem ser liquidado após o seu 
vencimento , nas mesmas bases proporcionais de juros, correção monetária e 
encargos cobrados na operação primitiva, para que também permaneça 
imutável o rendimento produzido pelo capital investido.

Muito se discute sobre a estrutura da comissão de permanência. 
Não se trata de uma discussão apenas retórica, porque do seu entendimento 
defluem importantíssimos efeitos.

Essa criação nativa, no dizer de WALDÍRIO BULGARELLI, 
teria cunho apenas COMPENSATÓRIO, sendo justificada a sua instituição 
para garantir o credor, em época de inflação elevada, contra os prejuízos 
causados pela mora do devedor, daí constituir um verdadeiro prolongamento 
das condições contratuais até o seu efetivo cumprimento.

E por que o Conselho Monetário Nacional, pela Resolução n° 
1.129, instituiu a comissão de permanência? É porque não existe nenhuma 
outra norma autorizando o credor a cobrar a correção, após o vencimento do 
título, exceto os juros moratórios. A correção, nos títulos de crédito, só é 
permitida nas vias judiciais (e não extrajudiciais), nos termos da Lei n° 6.899. 
É por isso que, nos pagamentos feitos no Cartório de Protesto, veda-se a 
correção monetária.

Entendemos porém duvidoso o caráter COMPENSATÓRIO da 
comissão de permanência. Como se sabe, a cláusula penal compensatória visa 
ao inadimplemento completo da obrigação. Neste caso, tem o credor a 
faculdade de exigir ou a prestação em espécie, ou o pagamento da pena (art. 
918, do CC). Ora, como se sabe, a comissão de permanência é acrescida ao 
valor do débito principal. Ela é exigida cumulativamente com o cumprimento 
da obrigação principal.” (Da Mora do Devedor nos Contratos Bancários, in 
Jurisprudência Brasileira, 1989, vol. 149, pág. 16)

Não há dúvida, portanto, de que a comissão de permanência enseja mais do 

que uma simples correção monetária, já que em sua formação é encontrada taxa de juros.

Como conseqüência, sendo a comissão de permanência composta, também, de 

juros remuneratórios, deve sofrer a limitação destes, determinada, volto a esclarecer, no 

julgamento do REsp nº 139.343/RS.

Quanto à questão referente à incidência do Código de Defesa do Consumidor, 

foi decidido pela Segunda Seção desta Corte no REsp nº 106.888/PR, Relator o Senhor 

Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 28/3/01, que as relações existentes entre os clientes 

e a instituição financeira apresentam nítidos contornos de uma relação de consumo. 

Considerou-se que o parágrafo 2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor assevera 

textualmente que entre as atividades consideradas como serviço encontram-se as de natureza 

bancária, financeira e creditícia. Assim sendo, os serviços prestados pelos bancos a seus 

clientes estão garantidos pela lei de defesa do consumidor, em especial as cadernetas de 
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poupança e os contratos tipicamente bancários de concessão de crédito, em suas diversas 

formas: mútuos em geral, financiamentos rural, comercial, industrial ou para exportação, 

contratos de câmbio, empréstimos para capital de giro, abertura de crédito em conta-corrente 

e abertura de crédito fixo, ou quaisquer outras modalidades do gênero. Incidente, portanto, o 

Código de Defesa do Consumidor no caso em tela. 

Em relação ao percentual da multa, como a Lei nº 9.298, de 01/8/96, que 

alterou o art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é anterior ao contrato de mútuo, 

de 19/12/97 (fls. 203), é devida a redução da multa para 2%. Observem-se os seguintes 

precedentes:

"Contrato de abertura de crédito. Juros. Comissão de 
permanência. Multa. Capitalização. Precedentes da Corte.

1. Já está assentado na jurisprudência da Corte: a) nos 
contratos de abertura de crédito não existe a limitação dos juros em 12% ao 
ano; b) é possível a cobrança da comissão de permanência a partir do 
inadimplemento, desde que não cumulada com a correção monetária, a teor 
da Súmula n° 30 da Corte; c) nos contratos de abertura de crédito não é 
possível a capitalização dos juros.

2. Se a lei especial que reduziu a multa prevista no art. 52, § 1°, 
do Código de Defesa do Consumidor foi posterior ao contrato, aplica-se a 
multa nele prevista, nos limites constantes do próprio Código de Defesa do 
Consumidor, na redação então vigente, inaplicável o art. 924 do Código Civil.

3. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp nº 
244.076/MG, 3ª  Turma, de minha relatoria, DJ de 30/4/01)

"CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM 
APPELLATUM". TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA Nº 
596-STF. REDUÇÃO DA MULTA DE 10% PARA 2%. INADMISSIBILIDADE 
NO CASO.- Havendo incorrido o julgado em ofensa ao princípio "tantum 
devolutum quantum appellatum", dele expungem-se os excessos cometidos, por 
aplicação do brocardo "utile per inutile non vitiatur".

- Cuidando-se de operações realizadas por instituição 
integrante do sistema financeiro nacional, não se aplicam as disposições do 
Decreto nº 22.626/33 quanto à taxa dos juros remuneratórios. Súmula nº 
596-STF.

- Prevalecimento no caso da multa de 10% ante o entendimento 
de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não retroagem para 
alcançar avenças celebradas antes de sua vigência.

Recurso especial conhecido, em parte, e provido." (REsp nº 
247.504/RS, 4ª Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ  de 21/8/00)
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"COMERCIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA 
MORATÓRIA. CABIMENTO. LEI N° 9.296/96. INAPLICABILIDADE NOS 
CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.

I. A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei n° 
9.296/96, somente é possível para os contratos celebrados após sua vigência. 
Precedentes da Corte.

II. Recurso especial provido." (REsp nº 257.001/SC, 4ª Turma, 
Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 09/10/00)

Em relação à alegada ausência de crédito para compensação, o Acórdão 

recorrido afirmou estar "demonstrada a existência de crédito em favor da apelada em face 

dos expurgos determinados, e saldo devedor em favor do Banco em relação aos contratos" 

(fls. 204), sendo inviável o reexame da matéria, a teor da Súmula nº 07/STJ. 

No tocante à compensação dos honorários advocatícios, não merece trânsito o 

recurso especial. A matéria restou pacificada nesta Corte com o julgamento do REsp nº 

290.141/RS na Corte Especial, Relator para Acórdão o Senhor Ministro Antônio de Pádua 

Ribeiro, DJ de 31/3/03, onde se decidiu que, havendo sucumbência recíproca, é possível a 

compensação dos honorários. No mesmo sentido:

"Honorários de advogado. Procedência parcial da ação. 
Compensação. Direito autônomo. Cédula rural. Juros. Capitalização.

1. O Cód. de Pr. Civil, no art. 21, ordena se aplique a regra da 
compensação, enquanto a Lei nº 8.906/94, no art. 23, estabelece que os 
honorários pertencem ao advogado, tendo ele direito autônomo para executar.

2. Sucede, no entanto, que tais normas não são incompatíveis 
entre si, sendo lícito entender-se que uma não incomoda a outra, convivendo 
ambas perfeitamente no mundo jurídico.

3. Em caso de sucumbência recíproca, admite-se, por 
conseguinte, a compensação, ao ver de precedentes da 4ª Turma, entre outros, 
os REsp's 149.147 e 186.613, cuja orientação foi, no presente caso, acolhida 
pela 2ª Seção, por maioria de votos. Improcedência da alegação de ofensa a 
texto de lei federal.

4. "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e 
industrial admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula 93). Neste ponto, 
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação 
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83).

5. Recurso especial não conhecido." (REsp 155.135/MG, 2ª 
Seção, Relator o Ministro Nilson Naves, DJ de 08/10/01)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa parte, dou-lhe 

provimento para autorizar a cobrança da comissão de permanência, não cumulada com a 
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correção monetária, nos termos da Súmula n° 30 da Corte, nem com os juros remuneratórios. 

A comissão de permanência deverá ser calculada considerando a taxa média do mercado, 

segundo a espécie de operação, apurada pelo Banco Central do Brasil (REsp nº 271.214/RS, 

2ª Seção, julgado em 12/3/03), limitada à taxa contratada. Custas proporcionais, nos termos 

do art. 21 do Código de Processo Civil, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da causa, na proporção do respectivo proveito, compensados.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2002/0048721-4 RESP 431951 / RS

Números Origem:  01198473702  200101811296  7001081306

PAUTA: 20/02/2003 JULGADO: 22/05/2003

Relator
Exmo. Sr. Ministro  CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO

Subprocurador-Geral da República
AUSENTE

Secretária
Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BANCO CIDADE S/A
ADVOGADO : FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA STOCKINGER E OUTROS
RECORRIDO : TELMO COSTA XAVIER
ADVOGADO : NILO LEO KRUGER

ASSUNTO: Civil - Contratos - Revisão de Cláusula

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial provimento."
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Castro Filho e Antônio de Pádua Ribeiro votaram com 

o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.

O referido é verdade. Dou fé.

 Brasília, 22  de maio  de 2003

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretária
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