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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL C/C REPETIÇÃO
DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ARRENDAMENTO  MERCANTIL  (LEASING).
INEXISTÊNCIA  DE  CAPITALIZAÇÃO.  PRECEDENTES
DESTE  EGRÉGIO  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO
DO ART. 557 DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

Não  há  em contratos  de  arrendamento  mercantil  (leasing),
cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros,
haja  vista  que  em  tal  modalidade  de  negócio  o  valor  da
prestação é sempre o mesmo, composto de um aluguel mais
o VRG (valor residual garantido).

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  de  Tribunal
Superior.” (Art. 557, CPC)
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V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Daniel Henrique
Costa da Silva,  hostilizando sentença (fls. 79/84) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
Regional de Mangabeira da Comarca da Capital, nos autos da Ação Revisional de
Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do Banco Itaucard S/A. 

O  magistrado,  em  decisão  prolatada  às  fls.  79/84,  julgou
improcedentes  os  pedidos,  por  entender  que  “a  própria  natureza  do  contrato  de
arrendamento  mercantil,  no  caso  concreto,  não  permite  a  análise  da  taxa  de  juros,
incidindo sobre os valores das contraprestações e do VRG apenas o reajuste monetário
contratado, tornando, assim, inviável o exame dos juros remuneratórios ou sua eventual
capitalização.” (sic)

Irresignado, o recorrente sustenta às fls. 87/94, que “a Tabela
Price  é  utilizada  pelos  bancos  para  ludibriar  a  cobrança  ilegal  de  juros  compostos,
capitalizados  mensalmente,  pois  o pagamento mensal dos juros causa a diminuição do
valor a ser amortizado na dívida principal, consequentemente, o saldo devedor sobre o qual
incide a taxa de juros do mês seguinte deixa de diminuir o montante dos juros pagos no
mês anterior, capitalizando-os a cada incidência da taxa de juros sobre o saldo devedor,
pois este foi indevidamente amortizado ou ilegalmente acrescido de juros mensais.” (sic)

Afirma ainda que “a referida tabela há muito se encontra banida
dentro do sistema de financiamentos  por  capitalizar o saldo mensal,  isso  em flagrante
desrespeito ao que preceitua a Súmula 121 do STJ, in verbis “É vedada a capitalização de
juros,  ainda  que expressamente  convencionada”,  configurando-se  a  usura  e  prática  de
anatocismo.” (sic)

Com base nesses argumentos, postula o provimento do apelo
para que seja declarada a ilegalidade da capitalização mensal dos juros, bem como
a fixação dos juros remuneratórios em no máximo 12%. 

Contrarrazões de fls. 98/116, pela manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 130/133, opina
pelo desprovimento do recurso apelatório. 

É o relatório.
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D E C I D O

O  apelante  alega  que  há  uma  cobrança  ilegal  e  abusiva
advinda da capitalização de juros, com taxa de juros superior à permitida. 

Registre-se que o contrato firmado entre as partes litigantes
(fls.15/16), trata-se de uma operação de Arrendamento Mercantil, Leasing, regulado
pela Lei n.º 6.099/74, sendo uma operação com características legais próprias, que
não se confunde com uma operação de financiamento. 

O Arrendamento Mercantil (Leasing) é o contrato pelo qual
uma empresa desejando determinado equipamento ou imóvel, consegue que uma
instituição financeira adquira o referido bem, alugando-o ao interessado por prazo
certo, admitindo-se que, terminado o prazo locativo, o locatário possa optar entre
a devolução do bem, a renovação da locação ou a compra pelo preço residual
fixado no momento inicial do contrato.

Não  há,  de  fato,  em contratos  de  arrendamento  mercantil,
cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros, haja vista que em tal
modalidade de negócio o valor da prestação é sempre o mesmo, composto de um
aluguel mais o VRG (valor residual garantido). 

Neste sentido, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE
JUROS. DISCUSSÃO DESCABIDA. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA
EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. LEGALIDADE.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
COBRANÇA  ABUSIVA.  SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA  DA  RÉ.  ÔNUS
SUCUMBENCIAIS DA AUTORA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. 1.  Não há que se falar, em contratos de leasing, em capitalização
mensal  de  juros,  pois  se  trata  de  simples  locação  de  coisas,  com
estipulação do valor das contraprestações e do valor residual garantido.
2.  O registro  do contrato  e  os  serviços  de  terceiros  são  realizados  no
interesse exclusivo da instituição financeira, razão pela qual a imposição
do  pagamento  ao  consumidor  viola  o  princípio  contratual  da  boa-fé
objetiva, bem como a regra inserta no inciso IV do artigo 51 do CDC. 3. A
emissão de nota promissória para garantir financiamento constitui mero
reforço de garantia, não havendo que se falar em declaração de nulidade
da cláusula que a dispõe. 4. Tendo em vista que o apelado sucumbiu de
parte  mínima  do  pedido,  mantém-se  a  sentença  que  impõe
exclusivamente  ao  autor  as  verbas  decorrentes  da  sucumbência,  nos
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termos  do  art.  21,  parágrafo  único,  do  CPC.  5.  Recurso  da  autora
parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. Recurso da ré
conhecido, mas não provido. Unânime. (TJDF; Rec 2011.07.1.030582-7; Ac.
766.572;  Segunda  Turma  Cível;  Relª  Desª  Fátima  Rafael;  DJDFTE
13/03/2014; Pág. 90)

ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL
GARANTIDO (VRG). POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ENUNCIADO VII
DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO COMERCIAL E DA SÚMULA
293  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  LIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL DE JUROS EM 12% AO ANO E IMPOSSIBILIDADE
DE  CAPITALIZAÇÃO.  TESES  IRRELEVANTES  EM  RAZÃO  DAS
PARTICULARIDADES  DO  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL  OBJETO  DO  PRESENTE  LITÍGIO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA  INVIÁVEL.  ENCARGO  INCOMPATÍVEL  COM  O
LEASING. Inexistente a contratação de juros remuneratórios, tornam-se
irrelevantes as teses de limitação constitucional dos juros em 12% ao
ano, bem como da impossibilidade de anatocismo e da incidência da
comissão  de  permanência. (Processo:  AC  26793  SC  2005.002679-3.
Relator(a):  Jorge  Schaefer  Martins.  Julgamento:  14/10/2009.  Órgão
Julgador: Segunda Câmara de Direito Comercial.  Publicação: Apelação
Cível n. , de Joinville. 

Vejamos as ementas de acórdãos de julgamento realizados na
1ª Câmara Especializada Cível desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. LEASING. CAPITALIZAÇÃO E LIMITAÇÃO DE JUROS.
INSTITUTO  JURÍDICO  ESTRANHO  AO  PACTO.  MODALIDADE  DE
CONTRATO  DE  LOCAÇÃO.  PRECEDENTES.  INADEQUAÇÃO.
CUMULAÇÃO  DE  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA COM  OUTROS
ENCARGOS  MORATÓRIOS.  PROIBIÇÃO.  JURISPRUDÊNCIA  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
SÚPLICA.  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).  -  admite-se  a  cobrança  da
comissão de permanência no período da inadimplência, desde que não
cumulada com correção monetária, juros moratórios ou remuneratórios, e
multa contratual.  (TJPB; AC 0033220-60.2010.815.2001; Primeira Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 05/03/2014; Pág.
15)
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL C/C  C/C  PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO,
BUSCA E  APREENSÃO  E  INDENIZAÇÃO  POR DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  (LEASING).
INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO
DO  RECURSO.  Não  há  em  contratos  de  arrendamento  mercantil
(leasing), cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros,
haja  vista que em tal modalidade de negócio o valor da prestação é
sempre o mesmo, composto de um aluguel mais o VRG (valor residual
garantido). Inexistindo qualquer ilicitude no contrato celebrado, não há
que se falar em dano material  ou moral dele emergentes, sendo certo,
neste último caso, que, em caso de inadimplência, é lícita a conduta do
apelado  de  inscrever  o  nome  do  apelante/inadimplente  nos  cadastros
restritivos  de  crédito,  por  configurar  o exercício  regular  do  direito  do
credor  prejudicado.  (TJPB;  AC 200.2009.031263-4/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida;  DJPB
14/06/2013; Pág. 11)

Assim,  não  há  que  se  falar  em  condenação  referente  à
capitalização  de  juros  e/ou  cobrança  de  juros  remuneratórios,  haja  vista
inexistirem  em  tais  contratos,  devendo  ser  mantida  a  sentença  que  julgou
improcedentes os pedidos, proferida pelo juízo a quo. 

Com essas considerações,  NEGO SEGUIMENTO ao apelo,
com fulcro no art. 557,  caput, CPC, por ser manifestamente improcedente e estar
em confronto com jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal.

Publique-se e Intimem-se. 

João Pessoa, 22 de janeiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
                           Relatora
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