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A comissão de permanência é um acréscimo exigido pelas instituições financeiras ao 
principal do valor devido em uma operação de crédito, sempre que há impontualidade no 
cumprimento da obrigação pelo devedor.  
 
Sua cobrança é autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, que, no uso de sua 
competência estatuída pelo art. 4º, IX, da Lei 4.595/64, editou a Resolução nº 1.129/86, 
facultando às instituições financeiras “cobrar de seus devedores, por dia de atraso no 
pagamento ou na liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação 
em vigor, “comissão de permanência”, que será calculada às mesmas taxas pactuadas no 
contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento”. 
 
Assim, a comissão de permanência decorre do fato de a instituição financeira mutuante 
necessitar, no período de prorrogação forçada da operação, de uma compensação. 
 
Isso porque, a inadimplência afeta diretamente as condições de liquidez dos créditos da 
instituição financeira, afetando o cálculo de sua provisão para créditos de liquidação 
duvidosa e obrigando-a a reconhecer a perda com a operação não liquidada, acarretando o 
auferimento de prejuízo contábil e impactando negativamente o seu resultado. 
 
Além disso, sem receber o que lhe é devido do seu mutuário, a instituição financeira deverá 
captar no mercado a mesma quantia inadimplida, para fazer frente às suas operações 
passivas, isto é, deverá fazer nova captação para suportar a perda que lhe foi imposta pelo 
devedor inadimplente e poder remunerar os seus credores, suportando o chamado risco de 
refinanciamento. 
 
Ainda, tal inadimplemento afeta a proporção entre o patrimônio da instituição financeira e o 
valor de seus ativos ponderados pelos correspondentes riscos (o “Índice da Basiléia”), 
reduzindo a possibilidade de captação de novos recursos e de realização de novos 
repasses, o que resulta em importante redução de seus ganhos. 
 
Em resumo, o inadimplemento contratual do mutuário causa dano ao patrimônio da 
instituição financeira, que, para repará-lo, cobra a denominada “comissão de permanência”. 
 
Por esses motivos, tem-se que a comissão de permanência possui natureza indenizatória 
pelos prejuízos sofridos pela instituição mutuante em virtude do capital que deixa de poder 
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utilizar em função da inadimplência de seus clientes, não havendo que se falar em 
acréscimo patrimonial. 
 
Nesse sentido é a jurisprudência da Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), que corrobora o entendimento de que a comissão de permanência, além de 
atualizar monetariamente o débito, tem a finalidade de compensar o credor pelos prejuízos 
decorrentes do inadimplemento contratual1. 
 
Pelo exposto, considerando que a comissão de permanência possui caráter indenizatório, 
entendemos pela possibilidade de sua não tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na 
esteira da orientação que vem sendo adotada pelo STJ em casos análogos, como naqueles 
em que recentemente se decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios têm 
natureza jurídica indenizatória, não caracterizando renda ou lucro2. 
 
Sendo o que nos reservava o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais, bem como para auxiliar V.Sas. na adoção de medidas judiciais 
com o objetivo de afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores auferidos a título 
de comissão de permanência. 
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1 Conforme o leading case acerca da matéria (REsp 271214). 
2 Veja-se, por exemplo, os acórdãos proferidos nos REsp 1037452 e 1050642. O assunto será 
apreciado, também, pela Seção de Direito Público do STJ no REsp 1002665. 


