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- O contrato de arrendamento mercantil apresenta natureza 
jurídica diversa do financiamento e do mútuo, não sendo o 
valor  empregado  na  aquisição  do  bem  arrendado 
remunerado  mediante  o  pagamento  de  juros,  obstando  o 
reconhecimento da prática de anatocismo.

-  O contrato de arrendamento mercantil não é passível 
de revisão quanto aos juros remuneratórios visto que o 
mesmo  é  modalidade  de  contrato  de  locação,  não 
possuindo  qualquer  estipulação  específica  de  juros 
remuneratórios de forma a demonstrar sua abusividade. 
(TJGO;  AC  180933-37.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Rel.  Des.  Carlos 
Escher; DJGO 28/03/2012; Pág. 192).
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- As tarifas administrativas, por não estarem encartadas nas 
vedações  previstas  na  legislação  regente  (Resoluções 
2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza 
de  remuneração  pelo  serviço  prestado  pela  instituição 
financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, 
consubstanciam-se  em  cobranças  legítimas,  sendo  certo 
que  suas  potenciais  ilegalidades  apenas  serão 
demonstradas  com  a  evidenciação  cabal  de  vantagem 
exagerada por parte do agente financeiro.

-  O  quantum relativo  ao  Serviços  de  Terceiros 
contratualmente previsto no importe de R$ 1.433,40 (um mil 
quatrocentos e trinta e três  reais e quarenta centavos)  e 
Serviços de Promotora de Vendas no valor de R$ 950,00 
(novecentos  e  cinquenta  reais),  encontra-se  fora  dos 
patamares aceitáveis, fugindo da razoabilidade pelo serviço 
prestado,  razão  pela  qual  sua  ilegalidade merece  ser 
declarada  e  restituído  o  respectivo  quantum,  de  forma 
simples.

- “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”.
(Súmula 296 do STJ).

- “A comissão de permanência e a correção monetária são  
inacumuláveis”. (Súmula nº 30 do STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco 
Múltiplo, contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados no bojo da 

“Ação  Revisional  de  Contrato  de  Financiamento”,  proposta  por  Severina  Zilda 
Guimarães Azevedo (fls. 02/26). 
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Na decisão ora guerreada (fls. 160/166), o Magistrado da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Campina Grande julgou procedente, em parte, a demanda, para excluir a 

capitalização  de  juros,  declarar  abusiva  a  incidência  cumulativa  da  comissão  de 

permanência com os demais encargos moratórios, bem como a abusividade da cobrança 

de serviços de terceiros, com a consequente restituição do indébito na forma simples. 

Por fim, determinou a observância da sucumbência recíproca.

Inconformada, a instituição financeira promovida manejou o presente apelo 

(fls. 172/200), sustentando a regularidade da avença e a legalidade dos encargos nela  

existentes.

Outrossim, informa que o contrato  ora discutido se trata de arrendamento 

mercantil, no qual não há propriamente empréstimo de capital sobre o qual incide uma 

taxa de juros, mas sim o empréstimo de um bem, remunerado com uma contraprestação 

mensal.

Ademais assevera que a cláusula de comissão permanência fora calculada 

pela  taxa  média  de  mercado,  apurada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  bem  como  a 

regularidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros e promotora de vendas.

Alfim,  requereu  o  provimento  total  do  recurso,  para  reformar  o  decisum 

vergastado, de modo que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fls. 219v.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo desprovimento da 

preliminar, sem apresentar manifestação quanto ao mérito do recurso (fls. 226/229).

É o relatório.
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VOTO

Manuseando o caderno processual, constata-se que o promovente propôs 

Ação Revisional, sustentando ter verificado uma série de irregularidades no contrato de 

financiamento firmado com a financeira, pacto este constante às fls.  32/35 e 111/115, 

envolvendo a aquisição de um automóvel Volkswagen Fox, ano 2009/2010.

Da preliminar de suspensão do processo

Ab initio, quanto à prefacial de suspensão da presente demanda suscitada 

pelo apelante, considerando o recurso especial representativo de controvérsia, o Resp nº 

1.251.331/RS,  infere-se  que  o  mesmo já  foi  julgado  em 28  de  agosto  de  2013,  não 

havendo mais razão para o sobrestamento da presente avença. 

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

Da inexistência de capitalização de juros – Contrato de Arrendamento 
Mercantil (Leasing).

A empresa recorrente defende a regularidade do negócio celebrado entre as 

partes, de modo que não haveria vícios a ser identificados.

Ao  analisar  o  contrato  acostado  às  fls.  32/35  e  111/115,  concluo  que  a 

alegação da apelante merece ser acolhida, posto que a avença envolve modalidade de 

leasing, com características diversas do financiamento comum, pois não prevê cobrança 

de juros remuneratórios no cálculo da dívida.

O  Arrendamento  Mercantil  ou  leasing,  constitui  modalidade  contratual 

regulamentada pela Lei nº 6.099/74 e pela Resolução nº 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 arrendatário, e que  
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tenha  por  objeto  o  arrendamento  de  bens  adquiridos  pela  arrendadora,  segundo  

especificações da arrendatária e para uso próprio desta.”1

O Banco Central do Brasil, ao tratar do assunto, traz a seguinte explicação a 

respeito do tema:  “o leasing é uma operação com características legais próprias,  

não se constituindo operação de financiamento. Nas operações de financiamento, o  

bem é de propriedade do mutuário, ainda que alienado, já no ato da compra”.2

In casu, a avença constante no caderno processual constitui modalidade que 

não envolve financiamento, mas mero arrendamento com opção de compra ao final do 

prazo fixado contratualmente. Assim sendo, não se pode falar em pagamento de juros, 
tampouco em prática de anatocismo, uma vez que não existe previsão para essas 
cobranças.

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, acrescido de encargos administrativos. Veja-se, a 

propósito,  que o pacto firmado entre as partes nada dispõe sobre incidência de juros 

remuneratórios. 

Desse modo, não havendo financiamento na modalidade negocial delegada 

pela autora, impossível reconhecer a ocorrência da prática em debate.

Nesse sentido, confiram-se recentes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL 
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  CONTRATO  DE 
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  LEASING.  JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  O contrato  de  arrendamento  mercantil  
não é passível de revisão quanto aos juros remuneratórios  
visto que o mesmo é modalidade de contrato de locação, não  

1 Artigo 1º, da Lei 6.099/74.
2 Obtido em:  http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/leasing.asp. Data da consulta:28/03/2012.
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possuindo  qualquer  estipulação  específica  de  juros 
remuneratórios  de  forma  a  demonstrar  sua  abusividade. 
APELAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.3 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE 
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  
PEDIDO DO INSURGENTE DE LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO.  
INVIABILIDADE.  APELO  DESPROVIDO  NESTE  PONTO. 
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ENCARGO EM SEDE DE 
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  APENAS  SE  
EXPRESSAMENTE  PACTUADO  OU  CONFESSADA  SUA 
COBRANÇA.  HIPÓTESES  NÃO  CONSTATADAS.  
VERIFICAÇÃO,  ADEMAIS,  DE IMPOSIÇÃO PELA SENTENÇA 
DE  FIXAÇÃO  DOS  JUROS  CONFORME  PERCENTUAL 
ATRIBUÍDO  À  TÍTULO  DE  CUSTO  EFETIVO  TOTAL.  
INVIABILIDADE.  AFASTAMENTO.  Nos  contratos  de 
arrendamento  mercantil,  apenas  nas  hipóteses  de  
contratação  expressa  ou  confissão  da  cobrança  de  juros 
remuneratórios é que fica autorizada sua incidência. o custo  
efetivo  total  (cet),  "corresponde  a  todos  os  encargos  e  
despesas  incidentes  nas  operações  de  crédito  e  de 
arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas  
a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno  
porte",  não  se  confundindo,  portanto,  com  os  juros  
remuneratórios pura e simplesmente. (…).4 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL 
DE JUROS. INEXISTÊNCIA. 
1.O  contrato  de  arrendamento  apresenta  natureza  jurídica  
diversa  do  financiamento  e  do  mútuo,  não  sendo  o  valor  
empregado na aquisição do bem arrendado remunerado, em 
regra,  mediante  o  pagamento  de  juros,  o  que  obsta  o  
reconhecimento da cobrança de juros abusivos e da prática  
de anatocismo.
2.Recurso de Apelação conhecido e não provido.5 

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL  -  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - CÓDIGO DE  
DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - SÚMULA N.  
297/STJ - NATUREZA PECULIAR DO CONTRATO DE LEASING 
-  AUSÊNCIA  DE  INSTITUTOS  JURÍDICOS  COMO 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO QUE NÃO 
SE CONFUNDE  COM CONTRATO  DE MÚTUO  -  SENTENÇA  
MANTIDA

3 TJGO; AC 180933-37.2010.8.09.0051; Goiânia; Rel. Des. Carlos Escher; DJGO 28/03/2012; Pág. 192. 
4 TJSC; AC 2011.077981-7; Lages; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Juiz Robson Luz Varella;  
Julg. 28/02/2012; DJSC 21/03/2012; Pág. 146.
5 TJDFT; PROC. 20090111518465APC, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em  
03/08/2011, DJ 12/08/2011 p. 225.
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1.Em  virtude  da  natureza  peculiar  de  que  se  reveste  o  
contrato  de  arrendamento  mercantil,  que  constitui  negócio  
jurídico pelo qual o arrendatário usa e goza do bem adquirido  
pela  arrendadora,  conforme  especificações  previstas  no 
pacto, durante determinado tempo e mediante o pagamento  
de  contraprestação  mensal,  tem-se  que  o  contrato  em 
questão não se assemelha ao contrato de financiamento de  
veículo  comumente  realizado  no  mercado,  razão  pela  qual  
não se pode falar, dentre outros, em revisão de taxas de juros  
para se aferir a existência de capitalização mensal de juros,  
que  constitui  instituto  jurídico  estranho  ao  contrato  de  
leasing.
2.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.6 

No presente caso, verifica-se no acordo apenas a menção ao VRG, cujo 

reajuste é pré-fixado, inexistindo qualquer previsão de juros remuneratórios, situação esta 

que poderia descaracterizar a avença.

Da Cumulação de Comissão de Permanência com Outros Encargos da 
Mora

Entende  a  empresa  insurgente  ser  possível  a  prática  de  cumulação  da 

cobrança  da  Comissão  de  Permanência  com  outras  obrigações,  em  virtude  de 

permissivos legais existentes.

Entretanto, é inadmissível a exigência do citado encargo adicionado a outras 

verbas, conforme preleciona o STJ:

“AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MULTA MORATÓRIA.  
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  
NÃO-LIMITAÇÃO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  
COBRANÇA.  POSSIBILIDADE.  JUROS  MORATÓRIOS.  
LIMITAÇÃO  EM  1%  AO  MÊS.  'MORA  DEBENDI'.  
DESCARACTERIZAÇÃO.  ENCARGO  DA  NORMALIDADE 
COBRADO EM EXCESSO.
(...)
3.  Admite-se  a  cobrança  da  comissão  de  permanência  no 
período  da  inadimplência,  desde  que  não  cumulada  com 
correção  monetária,  juros  moratórios,  multa  contratual  ou  

6 TJDFT; PROC. 20100111827432APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Cível, julgado  
em 27/07/2011, DJ 08/08/2011 p. 86.
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juros  remuneratórios,  calculada  à  taxa  média  de  mercado,  
limitada, contudo, à taxa contratada.
(...)
6. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.” (AgRg no REsp 
886.220/RS,  Rel.  Ministro  PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 24/03/2011.

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  
PROCURAÇÃO  AUTÊNTICA.  DESNECESSIDADE.  
PRECEDENTES.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  
INACUMULABILIDADE  COM  OUTROS  ENCARGOS. JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA 
DE LIMITAÇÃO. SÚMULA N. 283-STJ. PREQUESTIONAMENTO  
EXPLÍCITO.  DISSÍDIO  NOTÓRIO.  DESPROVIMENTO.  (…)  
Segundo o entendimento pacificado na e. 2ª Seção (AgR-REsp 
n.706.368/RS,  Relatora Ministra  Nancy Andrighi,  unânime,  DJU 
de  08.08.2005),  a  comissão  de  permanência  não  pode  ser  
cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou 
moratórios que, previstos para a situação de inadimplência,  
criam incompatibilidade para  o  deferimento  desta  parcela." 
(4ª Turma, AgR-AG n. 1.330.903/SC, Rel. Min. Aldir  Passarinho  
Junior, DJe de 04.11.2010).
III. As instituições financeiras não se submetem à limitação dos  
juros  prevista  na  Lei  de  Usura.  Súmula  n.  283,  do  Superior  
Tribunal de Justiça.

Aliás,  cabe  registrar  entendimento  consagrado  por  aquela  Egrégia 

Corte de Justiça a respeito do tema:

Súmula 30 - Comissão de Permanência - Correção Monetária –  
Cumulação.
A  comissão  de  permanência  e  a  correção  monetária  são 
inacumuláveis.

Assim sendo, merece reforma também quanto a este ponto a decisão 

vergastada,  haja  vista  ser  devido  extirpar  a  comissão  de  permanência  como  índice 

incidente em acumulo com juros moratórios e/ou correção. 

Do Pagamento de Serviço de Terceiros

Apesar de grande parte da jurisprudência pátria entender que as referidas 

exigências se mostram descabidas, por ofensa à legislação consumerista, recentemente 
Desembargador José Ricardo Porto
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me  filiei  à  posição  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pela  pertinência  dos  aludidos 

encargos, acaso não demonstradas suas abusividades.

O  Conselho  Monetário  Nacional  -  CMN,  fazendo  uso  das  atribuições 

outorgadas  pela  Lei  4.959⁄1964,  expediu  um  conjunto  de  atos  normativos  visando  à 

regulamentação  da  exigência  de  tarifas  bancárias,  dentre  as  quais  destacam-se  as 

Resoluções 2.303⁄1996 e 3.518⁄2007.

A Resolução 2.303, de 25⁄7⁄1996, vedou a exigência de valores por alguns 

serviços prestados pela instituição bancária ao consumidor, tais como: fornecimento de 

cartão magnético ou talonário de cheques; substituição de cartão magnético; expedição 

de documentos destinados à liberação de garantias de qualquer natureza; devolução de 

cheques,  exceto  por  insuficiência  de  fundos;  manutenção de  contas  de  depósitos  de 

poupança, à ordem do poder judiciário e de depósitos em consignação de pagamento; e 

fornecimento de um extrato mensal. 

Confira-se a referida norma:

 
Art. 1º Vedar às instituições financeiras e demais instituições  
autorizadas  a  funcionar  pelo  Banco  Central  do  Brasil  a  
cobrança  de  remuneração  pela  prestação  dos  seguintes  
serviços: 
I  -  fornecimento  de  cartão  magnético  ou,  alternativamente,  a  
critério  do  correntista,  de  um  talonário  de  cheques  com,  pelo  
menos,  dez folhas, por mês, facultada à instituição financeira a  
prerrogativa de suspender o fornecimento de novos talonários de 
cheques quando: 
a) vinte ou mais folhas de cheque, já fornecidas ao correntista,  
ainda não tiverem sido liquidadas; ou 
b)  não  tiverem  sido  liquidadas  50%  (cinqüenta  por  cento),  no  
mínimo,  das  folhas  de  cheque  fornecidas  ao  correntista  nos 
últimos três meses; 
II  - substituição do cartão magnético referido no inciso anterior,  
exceto  nos  casos  de  pedidos  de  reposição  formulados  pelo  
correntista  decorrentes  de  perda,  roubo,  danificação  e  outros 
motivos não imputáveis à instituição emitente; 
III - expedição de documentos destinados à liberação de garantias  
de qualquer natureza, inclusive por parte de administradoras de  
consórcio; 
IV  -  devolução  de  cheques  pelo  Serviço  de  Compensação  de  
Cheques e Outros Papéis (SCCOP), exceto por insuficiência de 
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fundos, hipótese em que a cobrança somente poderá recair sobre 
o emitente do cheque; 
V - manutenção de contas de depósitos de poupança, à ordem do  
poder judiciário, e de depósitos em consignação de pagamento de  
que trata a Lei nº 8.951, de 13 de dezembro de 1994; 
VI  -  fornecimento  de  um  extrato  mensal  contendo  toda  a  
movimentação do mês. 

Ocorre que o citado ato normativo foi revogado pela Resolução 3.518⁄2007, 

que estabelece, em seu art. 1º, que a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por 

parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado com o cliente ou 

ter sido o respectivo serviço previamente por ele autorizado ou solicitado. 

Sob esse enfoque, evidencia-se que a taxa em comento não está encartada 

nas proibições citadas e, sendo considerada como remuneração pelos serviços prestados 

pelo banco, pode ser livremente pactuada por ocasião da contratação.

Em virtude dos argumentos até o momento esposados, a jurisprudência do 
STJ se alinha no sentido de que as exigências em análise somente são reputadas 
ilegais  e abusivas  quando demonstrada,  de forma objetiva  e cabal,  a  vantagem 
exagerada extraída por parte do agente financeiro - a redundar no desequilíbrio da 
relação jurídica. 

Do mesmo modo entende os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE 
PERMANÊNCIA.  ENCARGOS  MORATÓRIOS.  CUMULAÇÃO.  
IMPOSSIBILIDADE.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PROVA  DE 
ERRO. DESNECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO 
SEM  CAUSA.  ENCARGOS  DA  NORMALIDADE.  COBRANÇA 
LEGÍTIMA.  MORA  DEBENDI.  CARACTERIZAÇÃO.  TAC.  
COBRANÇA.  POSSIBILIDADE.  DISPOSIÇÃO  EX  OFFICIO.  
AFASTAMENTO.
(...)
4. "A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em  
mútuo  bancário  e  a  vedação  à  cobrança  das  taxas 
denominadas TAC e TEC dependem da demonstração cabal  
de sua abusividade em relação à taxa média do mercado e da  
comprovação  do  desequilíbrio  contratual" (AgRg  no  REsp 
1061477/RS,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  
QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010,  DJe 01/07/2010)" 5.  

Desembargador José Ricardo Porto
 10



Apelação Cível nº 0010941-65.2012.815.0011

"Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador  conhecer,  de  
ofício, da abusividade das cláusulas"(Súmula 381/STJ).
6. Agravo regimental parcialmente provido.7

A jurisprudência pátria, inclusive, já se posicionou conforme o raciocínio ora 

esposado. Vejamos:

RECURSOS  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATO.  PRELIMINAR DE CERCEAMENTO  DE DEFESA.  
REJEITADA.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS  JUROS.  
POSSIBILIDADE.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIACUMULADA 
COMOUTROS  ENCARGOS.  IMPOSSIBILIDADE.  COBRANÇA 
DAS TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESAS 
DE REGISTRO DE GRAVAME. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO 
INDÉBITO.  AUSÊNCIADEILEGALIDADE.  
RECURSOSCONHECIDOSE  DESPROVIDOS.  SENTENÇA 
MANTIDA. É desnecessária a prova pericial quando a questão é  
exclusivamente de direito, dependendo a solução da lide, apenas,  
da interpretação de cláusulas contratuais e de dispositivos legais.  
Com  a  edição  da  MP  1.963-17,  de  30.03.2000(atualmente  
reeditada  sob  o  nº.  2.170-36/2001),  passou-se  a  admitir  a  
capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua 
entrada em vigor, desde que haja previsão contratual.  Além de 
previstas  contratualmente,  os  valores  referente  relativos  a  
cobrança  de  serviços  de  terceiros,  de  despesas  de 
registro/gravames,  são  autorizadas  pelo  Banco  Central  do 
Brasil por meio das resoluções nº. 3.518/2007. (...).8

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  
REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL  DE  JUROS.  LEGALIDADE.  TABELA  PRICE.  
ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS TAXAS DE 
CADASTRO,  REGISTRO  DO  CONTRATO  NO  CARTÓRIO,  
GRAVAME E SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. 1. O  
artigo  5º  da  medida  provisória  nº  1963-17/2000,  atualmente  
reeditada  sob  o  nº  2.170-36/2001,  permite  a  capitalização  dos  
juros  em  periodicidade  inferior  a  um  ano,  nos  contratos  
celebrados  após  31.03.2000.  2.  É  regra  da  experiência  que  a  
tabela price consiste numa metodologia de calcular prestações de  
um empréstimo ou financiamento mediante o pagamento mensal  
de um valor que abranja juros sobre o saldo devedor e uma quota  
de  amortização  do  capital.  Não  há  entendimento  pacificado  

7 AgRg no REsp 897.659/RS, Rel.  Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,  
julgado em 26/10/2010, DJe 09/11/2010.

8 TJMT; APL 99972/2011; Capital; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg.  
29/02/2012; DJMT 15/03/2012; Pág. 57.
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quanto a se saber se tal método implica ou não anatocismo, seja  
de  juros  sobre  juros,  em  forma  simples  ou  composta.  3.  A 
cobrança  das  taxas  de  cadastro,  registro  do  contrato  no 
cartório, gravame e serviços prestados por terceiros não se  
revela abusiva, porquanto decorre de expressa previsão legal  
(...). 4. Recurso desprovido.9

Assim, analisando os encargos administrativos cobrados, entendo que 

o Serviço de Terceiro, no importe de R$ 1.433,40 (um mil quatrocentos e trinta e três 

reais e quarenta centavos) e Serviços de Promotora de Vendas no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais), supera a razoabilidade em relação ao serviço prestado.  

Com  efeito,  em  que  pese  num  primeiro  momento  não  haver 
ilegalidade  na  sua  exigência,  tenho  que,  no  caso  em  tela,  o  montante  acima 
expresso se mostra demasiadamente excessivo.

Ademais,  cumpre destacar  que inexiste  qualquer  informação,  no contrato 

acostado ao caderno processual,  a  respeito  de sua exata  função,  conforme orienta a 

Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional. Confira-se:

“Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte  
das  instituições  financeiras  e  demais  instituições  autorizadas  a  
funcionar  pelo  Banco  Central  do  Brasil  deve  estar  prevista  no  
contrato  firmado  entre  a  instituição  e  o  cliente  ou  ter  sido  o  
respectivo  serviço  previamente  autorizado  ou  solicitado  pelo  
cliente ou pelo usuário.
(...);
III  -  não  se  caracteriza  como  tarifa  o  ressarcimento  de  
despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros,  
podendo  seu  valor  ser  cobrado  desde  que  devidamente 
explicitado  no  contrato  de  operação  de  crédito  ou  de  
arrendamento mercantil."

Assim sendo, deve a decisão ser mantida quanto à insubsistência do aludido 

encargo, conforme assevera a mais recente jurisprudência:

DIREITO CIVIL.  REVISÃO DE CONTRATO. ARRENDAMENTO  
MERCANTIL.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  COMISSÃO  DE 

9 TJDF; Rec 2010.01.1.212177-4; Ac. 571.591; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Silva Lemos; DJDFTE  
16/03/2012; Pág. 103.
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PERMANÊNCIA.  TARIFA  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO.  
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.  I.  O  
arrendamento mercantil  distingue-se do financiamento bancário,  
eis  que  não  há  prestações  mensais  visando  amortização  de  
débito,  mas  pagamento  de  contraprestação  decorrente  do 
arrendamento do bem objeto do contrato. Logo, não há se falar  
em taxa de juros abusivos ou capitalização de juros, que, além  
disso,  é  permitida  nos  contratos  celebrados  com  instituições  
financeiras,  posteriormente  à  edição  da  medida  provisória  nº  
1.963-17/2000,  perenizada  sob  o  nº  2.1270-36/2001  pela  EC 
21/2001. II. Não há se falar em nulidade das supostas cláusulas  
relativas  à  comissão  de  permanência  e  tarifa  de  abertura  de  
crédito quando inexiste previsão contratual para sua incidência.  
III.  As  despesas  de  serviços  prestados  por  terceiros  são  
abusivas, porquanto não indicado o fim a que se destinam. 
lV. A repetição em dobro tem lugar somente quando demonstrada  
a má fé na cobrança indevida. V. Deu-se parcial provimento ao  
recurso.10 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO.  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM  GARANTIA.  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM 
PARTE.  INSURGÊNCIA  DAS PARTES.  (...).  Tarifas  bancárias.  
Regras acerca da matéria definidas pela resolução n. 3.518 de  
2007 do Banco  Central  do  Brasil,  que entrou  em vigor  no dia  
30.04.2008.  Padronização  dos  serviços  cobrados  pelos  
estabelecimentos  financeiros.  Ato  normativo  revogado  pela  
resolução  n.  3.919  de  2010,  a  qual,  todavia,  reproduziu  os 
parâmetros  do  regramento  anterior,  com  pequenas  alterações.  
Possibilidade de exigência somente na hipótese de a taxa estar  
prevista  nas  normas  do  BACEN  e  no  contrato,  acrescido  de  
informação acerca do seu fato gerador e do seu valor. "Tarifa de  
cadastro". Encargo expressamente ajustado entre os contratantes  
e previstos na resolução n. 3.518 de 2007. Cobrança admitida.  
Serviços  prestados  por  terceiros.  Taxa  cobrada  pelo  
estabelecimento financeiro.  Origem, formação e destinação  
do  serviço  não  especificados  no  contrato.  Abusividade 
reconhecida. Possibilidade  de  restituição  simples  dos  valores 
eventualmente  cobrados  em  excesso,  após  a  compensação.  
Artigo  42,  parágrafo  único,  do  CDC.  Sucumbência  recíproca.  
Despesas  processuais  e  honorários  advocatícios  distribuídos  
proporcionalmente.  Art.  21,  caput,  do código  de processo civil.  
Reclamo  do  autor  desprovido.  Acolhido,  em parte,  o  apelo  do 
requerido.11 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  
BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA 

10TJDF; Rec 2012.09.1.003240-8;  Ac.  636.897; Sexta Turma Cível;  Rel.  Des.  José Divino de Oliveira;  
DJDFTE 28/11/2012; Pág. 301.
11TJSC; AC 2012.068744-5; Biguaçu; Terceira Câmara de Direito Comercial;  Rel.  Des. Ronaldo Moritz  
Martins da Silva; Julg. 08/11/2012; DJSC 19/11/2012; Pág. 216.
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NATURAL.  APLICABILIDADE.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  LEI  Nº  10.931/2004.  
PREVISÃO  EXPRESSA.  LEGALIDADE.  TARIFA  DE 
CADASTRO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.  COMISSÃO DE  
PERMANENCIA.  LIMITAÇÃO  DO  VALOR  AOS  JUROS 
REMUNERATÓRIOS  AVENÇADOS,  SOMADOS  À  MULTA  DE 
2%.  PRECEDENTES  DO  STJ.  SERVIÇO  TERCEIROS.  
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 
INDEVIDAMENTE.  FORMA  SIMPLES.  HONORÁRIOS.  
COMPENSAÇÃO. (...) lV. A cobrança de os valores relativos a 
serviços de terceiros, embora pactuada entre as partes, deve  
ser decotada quando se mostra em valor excessivo e não há  
qualquer informação a respeito de sua função V. A devolução 
em dobro da quantia indevidamente cobrada pressupõe má-
fé da parte ou cobrança de dívida já paga, consoante exegese  
dos artigos 42 § único do Código de Defesa do Consumidor e  
940 do Código Civil. VI. Nos termos do art. 21, caput, do CPC e  
da  Súmula  nº  306  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  
compensação  deve  ocorrer  quando  houver  sucumbência  
recíproca.12 

No  que  concerne  à  repetição  de  indébito,  bem  assentou  o  Magistrado 

sentenciante ao determinar a devolução na forma simples, visto que a utilização dobrada 

do instituto só se justifica nas hipóteses em que haja demonstração de má-fé na cobrança 

de valores, o que não foi evidenciado.

Em  relação  aos  ônus  sucumbenciais,  devido  ao  resultado  da  celeuma 

jurídica -  em que autor e promovido restaram vencidos em parte -, deve ser mantida a 

decisão de 1º grau que equalizou devidamente as despesas processuais. 

Posto isso,  PROVEJO EM PARTE A APELAÇÃO CÍVEL, para reformar a 

sentença vergastada, declarando a inexistência de capitalização mensal de juros no caso 

em tela, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 

12TJMG; APCV 1.0525.10.004526-5/001; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 30/08/2012; DJEMG 04/09/2012.
Desembargador José Ricardo Porto
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Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da Costa 
Macedo.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J12/R06
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