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EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE 
VEÍCULO. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVEEM A 
COBRANÇA ANTECIPADA DO  VALOR  RESIDUAL GARANTIDO,  JUROS 
REMUNERATÓRIOS  EM  PERCENTUAL  SUPERIOR  A  12%  AO  ANO, 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS  E  TARIFA  DE  ABERTURA  DE 
CRÉDITO.  PRECEDENTES  DO  STJ. PAGAMENTO  DE TARIFA  PELO 
ADITAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA ADMITIDA PELA RESOLUÇÃO 
N.º 3.518/2007 DO BACEN. PACTUAÇÃO DE JUROS DE MORA SUPERIORES 
A 1%. NULIDADE.  AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA 
FORMA SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Nos termos da Súmula n.º 293, do STJ, a cobrança antecipada do valor residual 
garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não 
indica abusividade. Inteligência das Súmulas n.º 596, do Supremo Tribunal Federal, 
e n.º 382, do Superior Tribunal de Justiça.

3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em 
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 
1.963-17/2000  (em  vigor  como  MP  2.170-36/2001),  desde  que  expressamente 
pactuada” (STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão 
Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

4. Em contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios 
poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (STJ, REsp 1061530/RS, 
Rel. Min. Nancy Andrigui, Segunda Seção, julg. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

5. “Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução 
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 
emissão  de  carnê  (TEC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato  gerador, 
ressalvado  o  exame  de  abusividade  em  cada  caso  concreto”  (STJ,  REsp 
1251331/RS,  Rel.  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  Segunda  Seção,  julg.  em 
28/08/2013, DJe 24/10/2013).



6. A tarifa de aditamento de contratos era admitida pela Resolução n.º 3.518/2007, 
do Banco Central do Brasil, o que foi mantido pela Resolução n.º 3.919/20102, que 
revogou a anterior e passou a regulamentar a cobrança de tarifas pela prestação de 
serviços por parte das instituições financeiras.

7. A cobrança amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada 
ilegal,  não autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira,  impondo-se a 
repetição do indébito na forma simples.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0001201-65.2010.815.0751,  em que  figuram como  Apelante  André  de 
Negreiros Fernandes e como Apelado o Banco Itauleasing S/A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial.

VOTO.

André  de  Negreiros  Fernandes,  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  de 
Contrato c/c Consignação em Pagamento e Repetição de Indébito por ele ajuizada 
em face do Banco Itauleasing S/A, interpôs Apelação contra a Sentença prolatada 
pelo Juízo da 4.ª Vara da Comarca de Bayeux, f. 102/110, que julgou improcedente 
o pedido, ao fundamento de que, em contratos de arrendamento mercantil, não há 
ilegalidade na cobrança de juros superiores a 12% ao ano por parte de instituições 
financeiras  e  na  utilização da Tabela  Price  e  de que é  permitida  a  cobrança de 
comissão  de  permanência  e  a  capitalização  mensal  dos  juros,  desde  que 
expressamente pactuada entre as partes e em periodicidade inferior a um ano.

Em  suas  Razões,  f.  111/124,  alegou  que  foram  cobrados  juros  em 
percentual  abusivo,  que a Tabela Price foi utilizada sem sua prévia cientificação, 
que houve cobrança e pagamento de tarifa pela abertura e pela renegociação do 
crédito e que o Valor Residual Garantido foi diluído em sua totalidade, ao passo que 
só é permitido o financiamento de 75%.

Pugnou pela suspensão da Ação de Reintegração de Posse n.º 0004086-
86.2009.815.0751 e  pela  manutenção do automóvel  em sua  posse  e  requereu  a 
reforma da Sentença para que seja julgado procedente o pedido.

Contrarrazoando,  f.  129/153,  o  Apelado  defendeu  que  as  tarifas 
questionadas foram cobradas conforme as Resoluções do Banco Central n.º 3.517 e 
n.º 3.518, ambas de 2007, e para custeio de serviços preparatórios à contratação.

Argumentou que os juros só podem ser limitados quando em discrepância 
com a  taxa  média  de  mercado  e  que  a  capitalização,  além  de  expressamente 
pactuada, é autorizada pelo art. 5.º, da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.



Sustentou não estarem presentes quaisquer das hipóteses que permitem o 
pagamento em consignação, requerendo, ao final, o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça, f. 168/175, pugnou pelo provimento do Recurso, 
por considerar ilegais a capitalização mensal dos juros e o pagamento de tarifas pela 
abertura ou pela renegociação do crédito e pela emissão de carnê.

É o Relatório.

Embora,  nos  termos  do  art.  265,  IV,  a,  do  CPC,  o  processo  deva  ser 
suspenso  quando  a  sentença  depender  do  julgamento  de  outra  causa,  deixo  de 
suspender a Ação de Reintegração de Posse que tramita em apenso à presente Ação 
Revisional, tendo em vista que estão sendo julgadas conjuntamente.

O Recurso é tempestivo, f.  125/126,  e  dispensado de preparo,  por ser o 
Apelante beneficiário da gratuidade judiciária, f. 110, pelo que, presentes os demais 
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos recursos especiais submetidos 
à  sistemática  do  art.  543-C,  do  Código  de  Processo  Civil,  firmou  as  seguintes 
orientações: (1) as instituições financeiras não se sujeitam às limitações da Lei de 
Usura e, por essa razão, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 
ano, por si só, não indica abusividade; (2) nos contratos bancários não regidos por 
legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite 
de 1% ao mês1; (3) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 
um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data  da publicação da Medida 
Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada2; e (4) é válida a 

1 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL 
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. 
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  CONFIGURAÇÃO  DA  MORA.  JUROS  MORATÓRIOS. 
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  DISPOSIÇÕES  DE 
OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. […] Neste julgamento, os requisitos específicos 
do  incidente  foram  verificados  quanto  às  seguintes  questões:  i)  juros  remuneratórios;  ii) 
configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes 
e v) disposições de ofício. […] JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se 
sujeitam à limitação dos juros  remuneratórios  estipulada na Lei  de  Usura (Decreto  22.626/33), 
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não  
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 
disposições  do  art.  591  c/c  o  art.  406  do  CC/02;  d)  É  admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros  
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a  
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) 
fique cabalmente demonstrada,  ante às  peculiaridades do julgamento em concreto.  […] JUROS 
MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios 
poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. […] (STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

2 CIVIL E PROCESSUAL.  RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE 
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
COM  GARANTIA DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  JUROS 
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. […] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do 
CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 



pactuação de tarifa de abertura de crédito tão somente nos contratos celebrados até 
30/4/2008 e desde que não comprovada a abusividade3.

As partes celebraram, em 27/2/2008, contrato de arrendamento mercantil 
de veículo,  f.  25/26, com opção pela antecipação periódica e adicional do valor 
residual garantido, Cláusula 3.6, e previsão do pagamento de tarifa de contratação, 
Cláusula 3.5.1, e de juros de mora de 0,49% ao dia, Cláusula 23.

Os juros remuneratórios foram fixados em 1,02% ao mês, segundo consta 
nas Razões, e os documentos de f. 27/28 comprovam que, ao renegociar os termos 
do Contrato, o Apelante pagou a chamada tarifa de aditamento.

Apesar de o Recorrente alegar que não é possível o financiamento integral 
do valor residual garantido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
sumulado no Enunciado n.º 293, no sentido de que a cobrança antecipada do VRG 
não  descaracteriza  o  contrato  de  arrendamento  mercantil,  não  havendo  óbice, 
portanto, ao seu pagamento parcelado durante a execução da avença.

O Contrato foi celebrado em 27/02/2008, pelo que são válidas as cláusulas 
que preveem tarifa de abertura de crédito e capitalização mensal dos juros.

Quanto  à tarifa  de renegociação  ou  de  aditamento  de  contratos, a 
Resolução  n.º  3.518/2007,  do  Banco  Central  do  Brasil4,  vigente  à  época  da 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor 
como MP 2.170-36/2001),  desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em 
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato 
bancário de taxa de juros  anual  superior  ao duodécuplo da mensal  é suficiente para permitir  a 
cobrança  da  taxa  efetiva  anual  contratada".  […]  (STJ,  REsp  973.827/RS,  Rel.  Ministro  LUIS 
FELIPE  SALOMÃO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

3 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.  DIVERGÊNCIA.  CAPITALIZAÇÃO DE 
JUROS.  JUROS  COMPOSTOS.  MEDIDA  PROVISÓRIA  2.170-36/2001.  RECURSOS 
REPETITIVOS.  CPC,  ART.  543-C.  TARIFAS  ADMINISTRATIVAS  PARA ABERTURA DE 
CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. 
COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO 
PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 
[…] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até  
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das  tarifas  de 
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato  
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da  
Resolução CMN 3.518/2007,  em 30.4.2008, a  cobrança por serviços bancários prioritários para 
pessoas  físicas  ficou  limitada  às  hipóteses  taxativamente  previstas  em  norma  padronizadora 
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal  a contratação da 
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação 
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do 
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. […] (STJ, REsp 1251331/RS, Rel. 
Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  28/08/2013,  DJe 
24/10/2013).

4 Art. 5º Admite-se a cobrança de remuneração pela prestação de serviços diferenciados a pessoas 



contratação, admitia  sua  cobrança,  o  que  foi  mantido  pela  Resolução  n.º 
3.919/20105,  que  revogou  a  anterior  e,  atualmente,  regulamenta as  tarifas  pela 
prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Os juros remuneratórios, fixados em 1,02% ao mês, estão de acordo com o 
entendimento transcrito acima, nada havendo que se reformar quanto a este ponto.

Os juros de mora, por sua vez, foram pactuados nos seguintes termos:

23. Atraso do pagamento e multa – Se houver atraso no pagamento ou vencimento 
antecipado, o Arrendatário pagará juros de mora de 0,49% (zero vírgula quarenta 
e nove por cento) ao dia, capitalizados mensalmente.  A Arrendadora poderá, no 
dia do pagamento,  a  seu  critério,  cobrar juros  moratórios  a taxa inferior à 
indicada neste item.

23.3. No caso de processo judicial, em lugar dos juros moratórios à taxa do item 23, 
o  Arrendatário  autoriza  a  Arrendadora  a  optar  pela  cobrança  de  juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados mensalmente, […]

A  Cláusula  em  análise  permitiu  ao  Arrendatário,  ora  Apelado,  a 
modificação arbitrária do valor dos juros e os fixou em percentual que extrapola em 
muito o limite de 1% ao mês, supramencionado, afrontando o disposto no art. 51, 
caput, IV e X, e § 1.º, III, do Código de Defesa do Consumidor6, pelo que deve ser 
declarada nula e o Apelado condenado à devolução dos valores dela decorrentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a 
cobrança  amparada  em cláusula  contratual,  ainda  que  posteriormente  declarada 
ilegal,  não  autoriza  a  presunção  de  má-fé  da  instituição  financeira7,  devendo  a 
devolução, por essa razão, ser imposta na forma simples.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para, 

físicas, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e de pagamento, 
assim considerados aqueles relativos a: […] II – aditamento de contratos; …

5 Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais,  
desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim 
considerados aqueles relativos a: […] II – aditamento de contratos; …

6 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento  
de produtos e serviços que: […] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
equidade; […] X – permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira 
unilateral; [...] § 1.º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: […] III – se mostra  
excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o 
interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

7 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  COM  PEDIDO  DE  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO. 
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da 
inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte  
que  realizou  a  cobrança  indevida.  Precedentes  […]  (STJ,  AgRg  no  AREsp 177670/RJ,  Quarta 
Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/02/2014, publicado no DJe 18/02/2014).



reformando a Sentença, julgar parcialmente procedente o pedido, limitando os 
juros moratórios, previstos na  Cláusula  n.º  23, do Contrato,  a 1% ao mês  e 
condenando o Banco Itauleasing S/A à repetição, na forma simples, dos valores 
pagos em decorrência da incidência da referida cláusula, com juros de mora de 
1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada 
desembolso,  e,  considerando a  sucumbência  recíproca,  distribuo igualmente 
entre os litigantes o pagamento das custas, observado o art. 12, da Lei Federal 
n.º  1.060/1950,  quanto  ao  Apelante,  por  ser  beneficiário  da  gratuidade 
judiciária, e determino que sejam compensados os honorários advocatícios, ex 
vi do art. 21, caput, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


