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SENTENÇA 

 

 

Trata-se de AÇÃO CONSIGNATÓRIA c/c Revisão de 

contrato e exibição de documentos proposto por ASNALDO 

SEBASTIÃO CORREIA, devidamente qualificado nos autos, em face 

de BANCO FINASA BMC S/A, igualmente qualificado. 

O requerente afirma que firmou contrato de 

financiamento no valor de R$ 24.000,00, divididos em 60 parcelas. 

Pontuou, então, que existiam várias irregularidades nos 

contratos, requerendo a intervenção judicial para: a) revisão dos 

juros dos contratos, indicados como abusivos; b) combate à 

capitalização de juros; c) exclusão da cobrança conjunta de comissão 

de permanência com correção monetária; d) a multa moratória está 

acima dos 2% legais. 

Ao final, postulou pela antecipação de tutela para 

autorizar o depósito das parcelas dos contratos no montante de R$ 

405,53, bem como a manutenção da posse do bem e abstenção de 

negativação de seu nome nos cadastros públicos e no mérito, pela 

procedência do pleito inaugural com a confirmação das 

irregularidades e saneamento destas. 

Juntou os documentos de fls. 19/34. 

Decisão de fls. 36/41, reconhecendo a incompetência 

absoluta do Juízo de Goiânia remetendo o feito a esta Comarca. 

Decisão de fls. 44/46, indeferindo a tutela pretendida. 



Informação de Agravo, mantendo-se a decisão 

prolatada na antecipação de tutela. (f. 85/106) 

Devidamente citado, o Banco promovido apresentou 

contestação às fls. 115/146, aduzindo, em síntese, pela preliminar 

de inépcia da inicial, ante a ausência de documentos necessários; 

pela legalidade e ausência de abusividade na taxa de juros pactuada; 

que não se verifica ilegal a prática de capitalização de juros, já que 

permitida por lei em qualquer periodicidade, bem como, impugnando 

os cálculos apresentados pelo autor. 

Requereu, então, a improcedência da ação com os 

encargos de sucumbência pertinentes. 

Juntou os documentos de f. 147/170. 

Impugnação à f. 174/198. 

Vieram-me conclusos. 

 

É o relato do necessário. 

DECIDO. 

 

Diante do já aprumado nos autos, verifico que não há 

mais necessidade de juntar-se provas, nem que haja necessidade de 

realização de perícia, posto que, a perícia deverá seguir um norte que 

não pode ser o da inicial, mas a do juízo e se o mesmo determinar os 

parâmetros, já haverá se manifestado sobre o mérito. 

Apto ao julgamento (art. 330,I,CPC). 

Desde logo já devemos registrar que a jurisprudência 

consolidada do STF e STJ em revisionais de contratos bancários 

(excetuando algumas modalidades específicas) estabelece o seguinte: 



a) 'A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela 

Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros 

reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de 

lei complementar' ( STF - Súmula Vinculante nº 7); 

b) 'As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas 

de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas 

por instituições publicas ou privadas, que integram o Sistema 

Financeiro Nacional' ( STF - Súmula 596); 

c. 'São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário 

as disposições do art. 592 c/c o art. 406 do CC/02'' (Incidente de Recurso 

Repetitivo no Resp nº 1.061.530/RS, j. Em 22/10/08, Rel. Min. Nancy 

Andrighi); 

d) 'É inviável a utilização da SELIC - taxa do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia - como parâmetro de limitação de juros 

remuneratórios' (idem); 

e) 'A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano por si só não indica abusividade' (STJ - Súmula 382) 

f) 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) fiquem 

cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto 

(ibidem); 

g) '... Admite-se a capitalização mensal nas operações realizadas 

pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional, celebradas a partir de 31 de março de 2000, data da 

primitiva publicação do artigo 5º da Medida Provisória 1.963-

17/2000...', cuja inconstitucionalidade ainda não foi declarada pelo 

STF, nem mesmo em sede de liminar (AgRg no Ag 56536/RS, rel. 

Min. Castro Filho, J. Em 15.02.2005). 

h) 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 daquela. (STJ - 4ª Turma, 

AgRg no REsp 327.513/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, in DJe de 08.02.2010) 

i) A importância cobrada a título de comissão de permanência não 

poderá 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. (STJ - 2ª Seção, REsp 1.058.114/RS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, in DJe de 16.11.2010) 

j) Súmula 381 do STJ: 'Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas'. Com 

ela, fica definido que um suposto abuso em contratos bancários 

deve ser demonstrado cabalmente, não sendo possível que o 

julgador reconheça a irregularidade por iniciativa própria.  

Pois bem. 

Ante o que dispõe a Súmula 381 do STJ, 'nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade 

das cláusulas', passando, então, a analisar tão somente as cláusulas 

expressamente inquinadas de abusivas por parte do autor. 

Prima facie, impende consignar que a espécie 

contratual entabulada entre as partes refere-se a contrato de 

arrendamento mercantil, o qual possui peculiaridades jurídicas que 

lhe são próprias e que o distingue das demais modalidades 

contratuais de financiamento bancário. Com efeito, a análise da 

incidência da capitalização mensal de juros deve ser aferida 

considerando as particularidades da disciplina específica aplicável ao 

contrato. 



O contrato de Leasing, regido pela lei n. 6.099/74 e 

pela Resolução do BACEN n. 2.309/96, é uma fórmula contratual 

intermediária entre a compra e venda e a locação, 'exercendo função 

parecida com a venda com reserva de domínio e com a alienação 

fiduciária, embora oferecendo ao utilizador do bem maior leque de 

alternativas, no caso de não querer ficar com a propriedade do 

equipamento após um primeiro prazo de utilização'1. 

Nesse sentido, trata-se de 'negócio jurídico realizado 

entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou 

jurídica, na qualidade de arrendatária, [tendo] por objeto o 

arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo 

especificações da arrendatária e para uso próprio desta' (redação do 

parágrafo único do artigo 1° da Lei n. 6.099/74, com adaptações), a 

qual poderá, findo-o contrato, exercer a opção de compra do bem 

arrendado, de renovação contratual ou de devolução do bem 

arrendando. 

No caso em testilha, o contrato celebrado entre os 

litigantes (f. 164/169) subsume-se, em perfeita sintonia, às 

disposições acima expostas, sendo claro ao consignar o valor do bem 

arrendado (R$ 26.000,00 - item VII.1), o número de prestações a 

serem adimplidas (60 - item VII.12) e o quantum correspondente a 

cada uma delas (R$ 656,45 - item VII.16), constituído este pela 

prestação mensal do Valor Residual Garantido - VRG2 (R$ 391,37 - 

item VII.11.2) e o restante pela contraprestação básica mensal. 

Além disso, a Cláusula 4 do contrato (fl. 166) traz em 

seu bojo as opções contratuais concernentes ao contrato de 

arrendamento mercantil tais como a escolha entre a compra do bem, 

devolução e/ou renovação. 

http://sv-natweb-p00.tjgo.jus.br/spg/Consulta_Opcoes.php?opc=proc511&code=&hash=&processo=201104506437&data=20140325&isnprocesso=11179279&local=I#sdfootnote1sym
http://sv-natweb-p00.tjgo.jus.br/spg/Consulta_Opcoes.php?opc=proc511&code=&hash=&processo=201104506437&data=20140325&isnprocesso=11179279&local=I#sdfootnote2sym


De fato, o contrato de arrendamento mercantil constitui 

negócio jurídico de natureza complexa, composto pelos contratos de 

locação, empréstimo e compra e venda, de modo que a remuneração 

mensal se caracteriza tão-somente como uma contraprestação 

relativa ao próprio uso do bem. Nesse sentido, cumpre colacionar o 

conceito da espécie contratual segundo Restiffe Neto: 

(O arrendamento mercantil) tem na locação a médio 

prazo a sua essência, com a eventualidade de tornar-se 

ao final em venda, em que as importâncias pagas a 

título de aluguel passam a constituir parte do 

pagamento do preço estimado, segundo as 

conveniências do empresário-locatário, isto é, o aluguel 

converte-se em amortização da dívida que ao final pode 

surgir da efetivação da desde o início possibilitada 

opção franqueada ao locatário. (in Locação - Questões 

processuais. 38 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p.07) 

Considerando que o leasing é um negócio jurídico que 

inicialmente se apresenta como um contrato de locação, mas que ao 

final admite a opção pela compra do bem, verifica-se que, enquanto 

não sobrevinda essa possibilidade, a prestação mensal tem por 

escopo apenas remunerar o arrendante pelo uso do bem por parte do 

arrendatário. 

Com efeito, o contrato de arrendamento mercantil 

não admite revisão de cláusulas relativas à limitação de juros 

e anatocismo, uma vez que não se trata de financiamento ou 

mútuo. 

Continuando. 

Ainda, discutiu o autor em relação à multa moratória 

e a cumulação entre correção monetária com comissão de 

permanência. 

No caso dos autos, não verifico no contrato, 

relativamente à mora (cláusula 10 - f. 168), qualquer informação 



relativa à comissão de permanência ou mesmo sua cumulação com 

outros paradigmas. 

Da mesma forma, em relação à cobrança de multa 

moratória acima de 2%, posto que, expressamente prevista neste 

patamar na cláusula 10.1 (f. 168) do contrato. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), consoante a disposição contida no parágrafo 4º do 

art. 20 do CPC. 

Após o trânsito em julgado, sem recurso e sem 

requerimento de cumprimento, intime-se o requerente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas, caso hajam. 

Não havendo o pagamento, providencie-se o necessário 

e remeta-se à Procuradoria Geral do Estado de Goiás para as 

providências de mister. 

Após, não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença, arquive-se com as cautelas de praxe. 

P.R.I. 

Atenda-se. 

Jussara, 25 de março de 2014. 

 

JOVIANO CARNEIRO NETO 

Juiz de Direito  

1 RIZZARDO, Arnaldo apudWALD, Amoldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.1240. 
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2 Ressalta-se que o pagamento antecipado do Valor Residual Garantido - VRG não 

descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, ao teor do disposto no enunciado n. 293 
do colendo Superior Tribunal de Justiça. 
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