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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATO. CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL.  LEASING.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
ADEQUAÇÃO  DA TAXA DE  JUROS.  AUSENTE 
INCIDÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIR  A 
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA.  CUMULAÇÃO  INADMITIDA. 
PROVIMENTO PARCIAL. 

− O Custo Efetivo Total é inferior à taxa média 
de juros remuneratórios praticada no mercado. Não 
prospera a pretensão de limitar os encargos sem a 
comprovação  da  discrepância  entre  a  quantia 
utilizada pela arrendadora para adquirir o bem e o 
montante a ser pago pelo arrendatário.

− Não  demonstrada  a  incidência  dos  juros 
remuneratórios,  tampouco  sua  capitalização,  não 
havendo falar em vedação desta.

− Não é legítima a cobrança da Tarifa de registo 
e  serviços  de  terceiros  pois  constatada  a 
abusividade em sua cobrança. 

− Impossibilidade  da  cumulação  da  comissão 
de  permanência  com  outros  encargos  moratórios. 
Súmulas n.º 296 e 472 do STJ.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATO. CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. LEASING. RESTITUIÇÃO SIMPLES. 
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AUSENTE  MÁ-FÉ  DO  PROMOVIDO. 
SEGUIMENTO NEGADO. 

− Por Inexistir prova da má-fé do promovido é 
devida  a  devolução  dos  valores  considerados 
abusivos  de   modo  simples,  sob  pena  de 
enriquecimento injustificado do credor. 

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Tânia Maria Gondim 

da Fonseca e  Bv Leasing  Arrendamento  Mercantil  S/A, irresignados com a 

sentença proferida pelo Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Capital que julgou 

parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Revisional de Contrato.

Nas razões da Apelação, a Promovente requereu a devolução 

dos valores cobrados indevidamente em dobro, alegando para tanto a má-fé do 

promovido.

Contrarrazões apresentadas fls.246/252.

Nas razões da Apelação, o  Promovido reiterou a 

impossibilidade da revisão do contrato para manter a cobrança da capitalização 

de juros,  e taxa de juros;  da comissão de permanência e a legalidade das 

tarifas de registro de contrato e serviços de terceiros.

Contrarrazões apresentadas fls.262/267.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito 

(fls.274/275).

É o relatório. 
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DECIDO

Os recursos são tempestivos e adequados. A parte autora possui 

o benefício da gratuidade judiciária, o que a dispensa do preparo e a ré efetuou 

o preparo devido.

Julgarei conjuntamente os Apelos.

TAXA DE JUROS 

No que concerne à compreensão do contrato de arrendamento 

mercantil,  tem-se  que  o  Leasing revela-se  uma  pluralidade  de  relações 

obrigacionais por envolver um financiamento, locação de coisa e aquisição do 

domínio como opção final do arrendatário.

No referido ajuste, possibilita-se ao arrendatário, ao término do 

contrato, adquirir  o bem mediante o pagamento do valor residual  garantido, 

simplesmente  devolvê-lo,  ou  pactuar  uma  renovação  das  condições 

anteriormente avençadas.

Assim, na composição do preço do arrendamento também está 

computada  a  redução  da  vida  útil  normal  do  bem  e  a  aceleração  da 

depreciação, haja vista o prazo de obsolescência desse bem durante o prazo 

contratual. 

Vê-se,  desta  forma,  que  o  contrato  de  leasing não  constitui 

nem locação, nem financiamento e muito menos empréstimo, mas sim uma 

forma híbrida  de  contrato,  que  contém características  semelhantes  a  estes 

contratos.

Por  essa  complexidade  que  envolve  o  tipo  contratual,  bem 

3



Apelação Cível nº 0100803-91.2012.815.2001

como a forma híbrida de composição das contraprestações, torna-se difícil a 

discussão  quanto  a  alegada  abusividade  da  taxa  de  juros  remuneratórios 

incidentes, nos casos em que o contrato não informa os índices utilizados para 

a formação do preço do arrendamento. 

Assim,  diante  de  todas  as  peculiaridades  que  envolvem  o 

Leasing, entendo que não se pode antever a alegada abusividade dos juros 

remuneratórios na composição das parcelas, quando o contrato não informa os 

índices utilizados, salvo nos casos em que o arrendatário comprovar, de forma 

cabal, a discrepância entre a quantia utilizada pela arrendadora para adquirir o 

bem e o montante a ser pago pelo arrendatário.

Sendo assim, em se tratando de arrendamento mercantil, não 

há falar em abusividade dos juros e demais componentes do preço, a não ser 

que  prova  idônea  evidencie  discrepância  entre  a  quantia  utilizada  pela 

arrendadora para adquirir o bem e o montante a ser pago pelo arrendatário. 

No caso concreto, não há indicação, no contrato, da taxa anual 

dos  juros  remuneratórios,  mas  apenas  o  Custo  Efetivo  Total  (CET),  no 

percentual de 23,94% a.a (item 7.2 do contrato à fl. 28), o qual corresponde a 

todos os  encargos e  despesas da operação de crédito  e  do  arrendamento 

mercantil. 

A taxa média apurada pelo BACEN, no mês da celebração do 

contrato (Janeiro/2010) foi  de 25,22%. Diante disso, considerando-se que o 

percentual do contrato, ou seja, o CET é inferior à taxa média praticada pelo 

mercado no período, pode-se concluir que a taxa de juros aplicada também é 

inferior à taxa média divulgada pelo Banco Central. 

Assim,  nada  a  ser  revisado  no  contrato  de  arrendamento 

mercantil em questão. Fica mantido conforme contratado.
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CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Diante  dos argumentos acima tecidos de que o  contrato  de 

arrendamento mercantil é regido por lei especial, na qual inexiste a exigência 

de  estipulação  de  taxa  de  juros  na  composição  do  preço,  descabida  a 

pretensão do arrendatário de vedar a capitalização, uma vez que não havendo 

a incidência de juros remuneratórios, logicamente não há falar em capitalização 

desses.

Portanto,  resta  acolhido  o  pedido  de  manutenção  da 

capitalização formulado pelo 2º Apelante.

TARIFA DE  REGISTRO  DE  CONTRATO  E  SERVIÇOS  DE 
TERCEIROS

Recentemente o STJ sedimentou entendimento no julgamento 

dos  Resp  n.º  1.251.331/RS e  1.255.573/RS,  os  quais  seguiram o  rito  dos 

recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, 

no sentido de ser legal a tarifa de cadastro, consoante se observa na teses a 

seguir exposta:

“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
[...]
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.”
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No caso dos autos, o contrato foi celebrado após Janeiro/2010, 

data que já estava em vigor a Resolução 3.518/2007 do CMN. Sendo assim, 

apesar da possibilidade de sua cobrança, verifica-se a abusividade, tendo em 

vista que somando o valor da tarifa de contrato de R$39,67 aos serviços de 

terceiro R$ 2.105,99, tem-se o valor de R$2.145,66, valor que ultrapassa 5% 

do valor financiado.

                       Nesses termos, cabe falar em restituição de valores em relação 

a essas rubricas, mantendo a sentença no ponto.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Conforme o entendimento jurisprudencial no REsp nº 1.058.114 

– RS, é admitida a cobrança da comissão de permanência durante o período 

de  inadimplência,  porém,  esta  não  pode  ultrapassar  a  soma dos  encargos 

remuneratórios  e  moratórios  previstos  no  contrato,  ou  seja:  a)  juros 

remuneratórios  à  taxa  média  de  mercado,  não  podendo  ultrapassar  o 

percentual  contratado para o período de normalidade da operação; b) juros 

moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do 

valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

No entanto,  deve-se ressaltar que  é impossível sua cobrança 

cumulada  com  correção  monetária  (Súmula  nº  30⁄STJ),  com  os  juros 

remuneratórios  (Súmula  nº  296⁄STJ),  bem  como  com  os  demais  encargos 

moratórios (juros moratórios e multa).

Neste sentido:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE 
CONTRATO  DE  CÉDULA  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO 
GARANTIDO  POR  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA. 
INCIDÊNCIA  DO  CDC.  (...).  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA. Válida, desde que pactuada. Entretanto, 
não  poderá  ultrapassar  a  soma  dos  encargos 
remuneratórios  e  moratórios  previstos  no  contrato,  ou 
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seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, 
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o 
período da normalidade; b) juros moratórios até o limite 
de 12% ao ano e c) multa contratual limitada a 2% do 
valor da prestação. Paradigma do STJ. RESP 1.058.114-
RS.  Inviabilidade  da  cumulação  da  comissão  de 
permanência  com  correção  monetária,  juros 
remuneratórios  e  demais  encargos  moratórios.  (...). 
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  Face  à  pactuação  da 
comissão  de  permanência,  mostra-se  descabida  a 
incidência da correção monetária após o vencimento da 
dívida  (Súmula  30  do  STJ).  (...).  Apelação  Cível 
parcialmente  conhecida  e,  nesta  parte,  parcialmente 
provida.  (Apelação  Cível  Nº  70043314236,  Décima 
Terceira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS, 
Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 14/07/2011)”

No  presente  caso,  há  previsão  expressa  de  comissão  de 

permanência, na cláusula n.º 7 (fl.28), mas somada a outros encargos.

Nesses termos, mantenho a sentença para manter a cobrança 

da comissão de permanência conforme fundamentação retro, porém afasto a 

cobrança cumulada com outros encargos (juros, multa etc).

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim,  a irresignação da Promovida quanto a repetição do 

indébito dos valores cobrados indevidamente, tem-se que a matéria é bastante 

controvertida no âmbito dos tribunais. No caso em apreço, não vislumbro má-fé 

do Promovido, razão pela qual a repetição de indébito deve ser feita de forma 

simples, mantendo a sentença recorrida.

Nesse sentido jurisprudência:

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. 
COBRANÇA DE TAXAS DE CADASTRO E SERVIÇOS 
PRESTADOS. ABUSIVIDADE. INVIABILIDADE DE 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE MODO DOBRADO. 
Caracterizada a abusividade da cobrança das taxas de 
cadastro e serviços prestados, a teor do que preceitua o 
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art. 51, inc. IV, do CDC, impõe-se a restituição dos 
valores pagos pelo consumidor. Descabe a devolução 
em dobro das importâncias a serem ressarcidas, vez 
que não configurado engano injustificável ou má-fé, 
porquanto a exigência destas encontrava lastro no 
contrato firmado entre as partes. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO 51 IV CDC. (71003319928 
RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 
24/05/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012).

Feitas tais considerações,  com fundamento no art. 557 do 
CPC,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  Apelo  da  Promovente  e  PROVEJO 
PARCIALMENTE O APELO DA PROMOVIDA para considerar legal e não 
abusiva a capitalização dos juros.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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