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APELAÇÕES.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  C/C  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
SUBLEVAÇÃO  DAS  PARTES.  PRELIMINAR.
AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.  RAZÕES  DO  RECURSO  QUE
ENFRENTAM  OS  FUNDAMENTOS  DA
SENTENÇA.  REJEIÇÃO. MÉRITO.  CONTRATO DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  SÚMULA Nº  297,  DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  REVISÃO
CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.
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CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ADMITIDA APENAS
QUANDO  EXPRESSAMENTE  PREVISTA  SUA
INCIDÊNCIA.  AVERIGUAÇÃO  INVIABILIZADA.
ILEGALIDADE.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
COBRANÇA  CUMULADA  COM  OUTROS
ENCARGOS.  IMPOSSIBILIDADE. VALORES
PAGOS  INDEVIDAMENTE.  DEVOLUÇÃO  NA
FORMA  SIMPLES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO
ÚNICO,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  SEGUIMENTO
NEGADO  AO  RECURSO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  PROVIMENTO  PARCIAL  À
APELAÇÃO DA PROMOVENTE.

-  Não  se  acolhe  a  preliminar  de  ausência  de
pressuposto  recursal,  por  violação  ao  princípio  da
dialeticidade,  quando a  parte  recorrente enfrenta os
fundamentos da sentença.

-  Não resta  dúvida sobre a aplicação aos contratos
bancários das  disposições  do Código de Defesa do
Consumidor,  tema,  inclusive,  já  sumulado  pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nº
297.

- No que diz respeito à capitalização de juros, há de
se  observar  de  que com a edição da  MP nº  1.963-
17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-30/2001,
passou-se  a  admiti-la  nos  contratos  firmados
posteriormente à sua entrada em vigor,  desde que
haja previsão contratual, o que não restou provado
nestes autos.
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-  “É  admitida  a  cobrança  da  comissão  de
permanência  no  período  da  inadimplência  nos
contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (I)
pactuada, (II) cobrada de forma exclusiva - ou seja,
não  cumulada  com  outros  encargos  moratórios,
remuneratórios ou correção monetária -  e  (III)  que
não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros  remuneratórios  pactuada  para  a  vigência  do
contrato; juros de mora; e multa contratual.” (STJ -
AgRg  no  AREsp  267858/RS,  Min.  Sidnei  Beneti,
terceira turma, Data do Julgamento 23/04/2013, Data
da Publicação 07/05/2013).

- Não demonstrada, através do conjunto probatório,
a  má-fé  da  instituição  financeira,  impõe-se  a
devolução  dos  valores  pagos  a  maior,  de  forma
simples.

- Nos termos do art. 557, caput, do Código de Proces-
so Civil, o relator negará seguimento a recurso mani-
festamente inadmissível, prejudicado ou em confron-
to com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,
ou de Tribunal Superior.

- Cabe ao relator, por meio de decisão monocrática,
dar  provimento  a  recurso,  nos  termos  do  art.  557,
§ 1º-A, do Código de Processo Civil.

Vistos.

Classe  A  Representações  Ltda propôs  a  presente
Ação  Revisional  de  Contrato  c/c  Consignação  em  Pagamento  e  Repetição  de
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Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela, em face do Banco Safra Leasing
S/A Arrendamento Mercantil, objetivando  a revisão do contrato de  arrendamento
mercantil, celebrado em 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$ 4.169,36
(quatro mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), sob a alegação da
existência  de  abusividade  contratual,  decorrente  da  imposição  de  juros
remuneratórios  em  patamar  superior  a  12%  ao  ano, incidência  de  capitalização
mensal de juros, das cobranças indevidas da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, da
Taxa  de  Emissão  de  Carnê  -  TEC,  Imposto  sobre  Operações  Financeiras  -  IOF,
Comissão de Permanência, solicitando, por conseguinte, a  repetição de indébito na
forma em dobro.

Devidamente  citado,  o Banco  Safra  Leasing  S/A
Arrendamento Mercantil ofertou contestação, fls.  50/74, no qual refutou os termos
da exordial, postulando, por fim, pela total improcedência dos requerimentos.

Impugnação à contestação, fls.  105/116, repelindo as
argumentações  citadas  na peça  de  defesa  e  requerendo a  procedência  do pedido
exordial.

Termo de  audiência,  fl.  121,  na qual  a promovente
apresentou laudo contábil pericial, colacionado, aos autos, às fls. 122/131, e, contra o
qual, a casa bancária se opôs, conforme se observa às fls. 139/141.

A Magistrada a quo, fls.  197/203, julgou procedente,
em parte, a pretensão preambular, consignando os seguintes termos:

Pelo exposto,  diante das digressões  supra,  JULGO
PROCEDENTE  EM  PARTE o  pedido  de  revisão
contratual  para  afastar  a  cumulação  da  correção
monetária  com  outros  encargos.  Uma  vez
recalculado  o  débito,  havendo  saldo  em  favor  do
autor, este deverá ser devolvido, a título de repetição
de indébito, conforme acima aludido.
Condeno  a  parte  ré  nas  custas  processuais  e
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honorários  advocatícios,  que  arbitro  em  R$  200,00
(duzentos reais), a teor do art. 20, § 4º, do CPC.

Inconformado,  o  Banco  Safra  Leasing  S/A
Arrendamento  Mercantil interpôs  APELAÇÃO,  fls.  204/213,  e,  nas  suas  razões,
postula a reforma da sentença,  no aspecto concernente  à cobrança  da comissão de
permanência, tendo em vista a inexistência de demonstração de sua cumulação com
outras formas de correção de débito, tampouco a sua exigência acima da taxa média
de mercado. Ao final, pleiteou o provimento do presente recurso.

Igualmente  inconformada,  a  autora  apresentou
recurso apelatório, fls.  217/224, ressaltando que a magistrada deixou de apreciar  o
cerne  da  pretensão  inicial,  correspondente  a  abusividade  contratual  quanto  a
cobrança  dos  juros  e  a  forma  de  sua  aplicação,  comprovada  por  meio  do  laudo
contábil pericial, fls. 121/131, que apontou a incidência da capitalização mensal de
juros nas parcelas do ajuste negocial, de modo que solicita a repetição de indébito na
forma dobrada.

Intimada, Classe A Representações Ltda apresentou
as suas contrarrazões, fls. 228/235 ventilando, preliminarmente, ausência de requisito
de  admissibilidade  recursal,  tendo  em vista  as  alegações  genéricas  da instituição
financeira para combater a decisão hostilizada. No mérito, rechaçou os argumentos
lançados pelo banco, pugnando pelo desprovimento do inconformismo.

Às  fls.  270/276,  o  Banco  Safra  Leasing  S/A
Arrendamento  Mercantil,  contrarrazoou  a  insurgência  recursal  de  autoria  da
promovente, expondo, em resumo, a ausência da incidência de juros remuneratórios
e capitalização mensal de juros nos contratos de leasing, em decorrência da natureza
do negócio jurídico em foco. Em outro ponto, sustenta a legalidade na cobrança da
Taxa de Abertura de Crédito - TAC.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer da lavra da
Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  fls.  243/249,  opinou pelo  provimento  do
recurso interposto pela demandante, e desprovimento da insurgência de autoria da
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instituição financeira.

É o RELATÓRIO. 

DECIDO

A  priori,  atenho-me  à  prefacial de  ausência  de
requisito  de  admissibilidade  recursal,  a  qual,  de  logo,  vislumbro  não  merecer
guarida, pois  não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista as razões
recursais do Banco Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil terem enfrentando
os fundamentos da sentença, na parte em que lhe foi desfavorável.

Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
preliminar de ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia, ressaltando, desde logo, que, em razão dos méritos das insurgências
recursais  se  entrelaçarem,  proceder-se-á  ao  exame  em  conjunto  dos  mesmos,
adentrando-se,  assim, nos temas relativos  à incidência da capitalização mensal de
juros, comissão de permanência e a repetição do indébito na forma dobrada.

Adentrando  no  mérito,  não  resta  qualquer  dúvida
acerca da aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme
consta no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

É inegável, portanto, a aplicação das disposições da
Lei Consumerista ao presente caso.

Prosseguindo,  debruço-me  sobre  a  insurgência  da
Classe A Representações Ltda no que se refere a incidência da capitalização mensal
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de juros,  onde a  Magistrada  sentenciante às fls.  199/200 entendeu  pela ausência de
imposição do citado encargo, ante a natureza peculiar do contrato de arrendamento
mercantil, conforme se registra:

A espécie  de  contrato  de  arrendamento  mercantil
encontra-se  regulamentado  pela  Lei  n°  6.099/74  e
pela  Resolução  n°  2.309/96  do  Banco  Central  do
Brasil, consubstanciando-se em um  “negócio jurídico
realizado  entre  pessoa  jurídica,  na  qualidade  de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de
arrendatária,  e  que  tenha por  objeto  o  arrendamento de
bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações
da arrendatária e para uso próprio desta.”
Esta modalidade contratual não se confunde com os
contratos de mútuo feneratício. Afinal, o arrendador
participa  do  negócio  jurídico  como  proprietário  e
locador  do  bem,  não  se  tratando  de  operação  de
financiamento para aquisição de bem.
Com efeito, as prestações pagas pelo arrendatário, ao
longo do negócio jurídico, representam tão somente
o valor referente à locação do bem e ao parcelamento
do  VRG  –  Valor  Residual  Garantido,  acrescida  de
encargos administrativos. Veja-se, a propósito, que o
contrato  entabulado  entre  as  partes  nada  dispões
sobre incidência de juros remuneratórios.
Assim,  não  havendo  financiamento  nesta
modalidade  contratual,  não  se  pode  falar  em
cobrança  de  juros  abusivos  nem,  tampouco,  em
prática de anatocismo.

Pois bem, como descrito na sentença de fls. 197/203, o
contrato  de  arrendamento  mercantil,  trata-se  de  uma  modalidade  de  operação
financeira, por meio do qual a parte arrendante adquire um bem, objeto de locação
pelo arrendatário, a quem é facultado, ao final do prazo locatício, a opção de adquirir
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o bem através  do  pagamento  do  valor  residual  garantido,  devolvê-lo,  ou,  ainda,
promover a renovação do contrato.

Dito isso, infere-se que dada a natureza complexa da
modalidade em apreço, por envolver uma pluralidade de relações obrigacionais de
financiamento,  a  saber,  locação,  financiamento  e  venda,  revela-se  inviável  a
averiguação  sobre  a  taxa  de  juros  e  incidência  da  capitalização,  quando  não
demonstrados expressamente nos contratos, ou mediante perícia contábil, tendo em
vista  que,  em  regra,  o  valor  remunerado  pelo  arrendatário  corresponde  a
contraprestação pela locação do bem,  bem como ao pagamento do valor  residual
garantido, de modo que sobre tais valores incide  tão somente o reajuste monetário
pactuado e eventuais encargos moratórios.

Todavia, a situação posta em debate, refoge a regra
geral dos contratos de  leasing, porquanto a promovente colacionou aos autos  laudo
contábil  pericial,  fls.  121/131,  no qual  constatou-se a incidência  nas prestações do
instrumento contratual, da capitalização mensal de juros pelo sistema de amortização
denominado tabela pric.

Por  sua  vez,  ao  impugnar  a  prova  técnica,  fls.
139/141,  o  Banco  Safra  Leasing  S/A  Arrendamento  Mercantil defendeu  a
legitimidade da  incidência  da capitalização mensal  de  juros  sobre  as  parcelas  do
ajuste  negocial,  argumentando,  para  tando,  previsão no  instrumento  contratual,
muito  embora,  não  tenha demonstrado  a  pactuação  expressa  do  anatocismo  nos
termos do acordo celebrado entre as partes.

Nesse  trilhar,  comprovada  a  incidência  da
capitalização  mensal  de  juros  sobre  as  prestações  do  ajuste  negocial,  inclusive
reconhecida  pelo  próprio  banco, e  ausente  previsão  expressa  de  sua  aplicação,
entendo,  com esteio na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça -
segundo o qual é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados
por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, data da publicação da MP nº
1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01, desde que expressamente convencionada -
ser ilegal   a imposição do multicitado encargo  .
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Avançando, no  que  diz  respeito  à  comissão  de
permanência, já  se  encontra  pacificado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  o
entendimento de que a sua incidência é possível nos contratos bancários, desde que
expressamente  pactuada  na avença  e  cobrada  de  forma exclusiva,  ou  seja,  não
cumulada  com  outros  encargos,  como  juros  remuneratórios  (Súmula  nº  2961),
correção monetária (Súmula nº 302), juros moratórios e multa (Súmula nº 4723).

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.
ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADE.  INEXISTÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  INTERPRETAÇÃO
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  COBRANÇA.  LEGALIDADE.
NÃO ACUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS
MORATÓRIOS. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do
CPC,  impõe-se  a  rejeição  dos  embargos  de
declaração.  2.  A  interpretação  de  cláusulas
contratuais  é  inadmissível  em  sede  de  recurso
especial. 3.  É admitida a incidência da comissão de
permanência desde que pactuada e não cumulada
com  juros  remuneratórios,  juros  moratórios,
correção monetária e/ou multa contratual. 4. Agravo
não provido.(STJ - AgRg no REsp 1430719 / RS, Rel.
Min.  Nancy  Andrighi,  Data  do  Julgamento
10/06/2014, Data da Publicação 16/06/2014) - negritei.

1 - Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
2 - Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
3 - 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.
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Na hipótese vertente, observa-se que a cláusula nº 7,
fl. 28, do instrumento contratual, estipula a cumulação de comissão de permanência
com correção, juros moratórios e multa.

Desse modo, tem-se por afastada a possibilidade de
recolhimento,  nos  moldes  como  está  sendo  feita,  pois  onera  excessivamente  o
consumidor, uma vez que não fora devidamente pactuada, e está cumulada com
outros  encargos  financeiros,  caracterizando-se  o  bis  in  idem.  Assim,  mostra-se
imperioso a exclusão da cobrança da comissão de permanência, nos termos fixados
na sentença vergastada.

Avançando, cumpre  examinar  a  possibilidade  de
devolução,  em  dobro,  dos  valores  indevidamente  exigidos  da promovente,
ressaltando, desde logo, não prosperar a pretensão em pauta, por  não vislumbrar
má-fé  da  instituição  financeira, requisito  imprescindível  nos  termos  da
jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça,  a ensejar a aplicação do parágrafo
único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E  INTERPRETAÇÃO  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO.
LEGALIDADE.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.
DESCABIMENTO.(...)  3.- A capitalização dos juros é
admissível  quando  pactuada  e  desde  que  haja
legislação específica que a autorize. Assim, permite-
se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei
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n.  167/67  e  Decreto-Lei  n.  413/69),  bem  como  nas
demais  operações  realizadas  pelas  instituições
financeiras  integrantes  do  Sistema  Financeiro
Nacional,  desde  que  celebradas  a  partir  da
publicação  da  Medida  Provisória  n.  1.963-17
(31.3.00).  4.-  A  jurisprudência  deste  Tribunal  é
assente no sentido de a determinação de devolução
em dobro dos valores pagos a maio, só é cabível em
caso  de  demonstrada  má-fé,  o  que  não  foi
comprovado  na  hipótese  dos  autos. 5.-  Agravo
Regimental  improvido.(STJ  -  AgRg  no  AREsp
520353 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
Data  do  Julgamento  05/08/2014,  DJe  02/09/2014)  –
negritei.

Sendo  assim,  entendo  por  manter a  decisão  de
primeiro grau, que determinou a devolução na forma simples dos valores pagos a
maior.  

Por fim, ressalta-se que o art. 557,  caput, do Código
de Processo Civil, permite ao relator negar seguimento a recurso, através de decisão
monocrática, quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência
dominante  do  respectivo Tribunal,  do  Supremo Tribunal  Federal,  ou de  Tribunal
Superior, em plena consonância com o princípio constitucional da razoável duração
do processo, à luz do art. 5º, LXXIII, da Constituição da República.

Igualmente, registre-se que o relator, nos termos do
art.  557,  §  1º-A,  do Código de Processo Civil,  poderá dar provimento ao recurso
desde que a decisão recorrida esteja em manifesto confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR, E, NO
MÉRITO, NEGO SEGUIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
E,  DOU PROVIMENTO PARCIAL  AO RECURSO DA PARTE AUTORA,  para
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declarar a ilegalidade de incidência da capitalização de juros, com esteio na decisão
do Superior Tribunal de Justiça,  determinando a devolução na forma simples dos
valores pagos a maior. 

P. I.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador

                       Relator
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