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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002503-87.2013.815.0731
Relator :  Des. José Ricardo Porto.
Apelante :  Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.
Advogados :  Elísia Helena de Melo Martini e outro.
Apelado :  Maria José Lacerda de Miranda.
Advogado :  Yuri Gomes de Amorim.

PRELIMINAR  LEVANTADA  EM  CONTRARRAZÕES. 
RECURSO  APELATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE 
QUESTIONAMENTO  DA  SENTENÇA.  ALEGAÇÃO  DE 
OFENSA AO  PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  SÚPLICA 
QUE APRESENTA AS RAZÕES DE DISCORDÂNCIA COM 
O DECISUM GUERREADO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL.

- “Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o  
apelante apresenta em seu recurso os fatos e fundamentos  
de  discordância  com  a  decisão  atacada.  (...).” (TJPB;  APL 
0000994-50.2011.815.0551;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 29/09/2014; Pág. 14)  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE 
LEASING.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL.  JUROS  APLICADOS  DIVERSOS  DO  QUE 
FOI  AVENÇADO.  SUPOSTA  OCORRÊNCIA  DE 
ANATOCISMO.  INSTITUTO  JURÍDICO  ESTRANHO  AO 
PACTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO A 
RESTITUIR.  PROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO. 
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

-  “O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  
instituições financeiras”. ( STJ - Súmula 297).

-  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, o que obsta o 
reconhecimento da prática de anatocismo.
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- “No contrato de arrendamento mercantil, não há cobrança  
de juros remuneratórios ou capitalização de juros, tendo em  
vista  que  o  valor  da  prestação  é  sempre  o  mesmo,  
composto de um aluguel mais o VRG. Inexistindo cobrança  
de  prestação  indevida,  incabível  restituição,  restando  
prejudicada a análise da configuração da má-fé para fins de  
devolução  em dobro.  (...).”  (TJPB;  APL  0034111-81.2010.815.2001; 
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes; DJPB 05/09/2014; Pág. 14).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR.  NO  MÉRITO,  POR  IGUAL 
VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Santander  Leasing  S/A  – 
Arrendamento Mercantil, contra a sentença de fls.  148/149,  que julgou parcialmente 

procedente “Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito”, proposta por Maria 
José Lacerda de Miranda. 

Na decisão guerreada, o Juiz de primeiro grau determinou a devolução, em 

dobro, dos valores cobrados indevidamente da promovente, relativos à diferença entre a 

taxa de juros prevista no contrato e a efetivamente cobrada, atualizados monetariamente 

nos termos consignados no decisum, a serem apurados em liquidação de sentença.

Finalmente,  imputou  à  financeira  o  pagamento  de  custas  e  honorários 

sucumbenciais, no patamar de 15% (quinze por cento) da condenação.

Inconformada com o deslinde do caso, a instituição financeira apelou (fls. 

157/180),  sustentando, em síntese, a regularidade da avença, refutando as alegações 

autorais quanto a capitalização de juros.

Ao  final,  requereu  o  provimento  do  recurso,  para  reformar  o  decisum 

vergastado, julgando improcedente a ação. 
Desembargador José Ricardo Porto

2



Apelação Cível nº 0002503-87.2013.815.0731

Contrarrazões  às  fls.  185/190,  em  que  foi  suscitada,  preliminarmente,  a 

ausência de questionamento da sentença.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, informou, às fls. 197/198, 

inexistir interesse público que enseje a sua intervenção no caso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cumpre analisar a prefacial suscitada pela recorrida.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA SENTENÇA (OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Sustenta a recorrida que o apelo não teria impugnado a decisão guerreada, 

ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade.

Ocorre que, ao apresentar o seu inconformismo (fls. 157/180), a empresa 

recorrente, dentre as diversas questões nele ressaltadas, alegou a regularidade do pacto, 

bem como discorreu sobre a capitalização de juros, sendo este o fundamento alegado 

pela promovente para demonstrar a disparidade acima reclamada (vide item 5 da exordial 

-  fls. 10/11).

Como a sentença combatida acolheu o pedido autoral mencionado, mostra-

se regular o apelo, por ter rebatido o fundamento que o sustentou. Nesse sentido, trago o 

seguinte precedente:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE 
RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C  RESPONSABILIDADE  CIVIL,  
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA.  
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.  
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ARGUIDA 
NAS  CONTRARRAZÕES  RECURSAIS.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  
FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  AUTORAL.  
INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO  
CIVIL.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO.  
DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO RECURSAL.  MANUTENÇÃO 
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO. Não  há  violação  ao 

Desembargador José Ricardo Porto
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princípio da dialeticidade quando o apelante apresenta em 
seu recurso os fatos e fundamentos de discordância com a  
decisão atacada. (...).  (TJPB; APL 0000994-50.2011.815.0551; 
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho; DJPB 29/09/2014; Pág. 14)  

Dito  isso,  é  de  se  concluir  que  o  recurso  em estudo acabou  por  atacar 

devidamente o decisório a quo, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Manuseando o caderno processual, constata-se que a apelante propôs Ação 

Revisional,  sustentando  ter  verificado  irregularidades  no  contrato  de  arrendamento 

mercantil  nº  700007533344,  celebrado  para  viabilizar  a  aquisição  de  um veículo  Fiat 

Punto, placa MOV 1965 (vide contrato de fls. 18/19).

Analisando o inteiro teor dos autos, tem-se que o Magistrado de primeiro 

grau  julgou  parcialmente  procedente  a  demanda,  declarando  a  restituição  de  valores 

cobrados  em razão de  divergência  entre  os  juros  aplicados ao pacto  em relação  ao 

previsto na avença, em virtude da capitalização pelo uso da Tabela PRICE.

Ao analisar o documento acostado às fls. 18/21 (contrato), concluo que o 

posicionamento ora questionado deve ser reformado.

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  

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  

1   Artigo 1º, da Lei 6.099/74.
Desembargador José Ricardo Porto
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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  espécie que 

envolve  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, 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  contrato  entabulado  entre  as  partes  (fls.  18/21)  nada  dispõe  sobre 

incidência de juros remuneratórios. 

Assim, não havendo financiamento nesta modalidade contratual, impossível 

reconhecer a ocorrência das práticas em debate.

A  posição  ora  firmada é  reiterada neste  Tribunal,  segundo explicitam os 

seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. Apelação cível. Ação de revisão de contrato  
c/c repetição de indébito.  Improcedência¿ irresignação da parte  
autora.  Contrato  de  leasing.  Inexistência  de  cobrança  de  
capitalização  mensal  e  encargos  moratórios.  Dano  moral  
inexistente. Recurso manifestamente improcedente. Aplicação do  
art.  557,  caput,  do  código  de  processo  civil  ¿  negativa  de  
seguimento.  O  contrato  de  leasing  constitui  modalidade 
diversa  do contrato  de mútuo de  dinheiro,  onde não há  a  
contratação  de  juros  remuneratórios,  mas  sim  de  locação  
com a opção de compra do bem ao final  do contrato.  Não  
havendo  pactuação  de  juros  remuneratórios,  é  inviável  
qualquer discussão acerca da taxa destes e da existência, ou  
não,  de  capitalização  ilegal  no  contrato  celebrado  com  a  
instituição financeira. Não há falar  em indenização por danos 
morais no caso dos autos, pois que ausentes os requisitos legais.  
Apelo a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput,  
do CPC, por ser manifestamente improcedente. Isto posto, com 

2  Obtido em:  http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/leasing.asp. Data da consulta:28/03/2012.
Desembargador José Ricardo Porto
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fulcro no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao apelo por  
ser  manifestamente  improcedente.  (TJPB;  APL  0004387-
62.2011.815.0751;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB 
03/10/2014; Pág. 11)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR.  INTEMPESTIVIDADE.  
REJEIÇÃO.  AÇÃO  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL  (LEASING).  COBRANÇA ANTECIPADA DE VGR.  
INE-  XISTÊNCIA  DE  COBRANÇA  INDEVIDA.  AUSÊNCIA  DE  
DANO  MORAL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  
DESPROVIMENTO RECURSO.  No contrato de arrendamento 
mercantil,  não  há  cobrança  de  juros  remuneratórios  ou 
capitalização  de  juros,  tendo  em  vista  que  o  valor  da  
prestação é sempre o mesmo, composto de um aluguel mais  
o VRG. Inexistindo cobrança de prestação indevida, incabível  
restituição,  restando prejudicada a análise da configuração 
da  má-fé  para  fins  de  devolução  em  dobro. 
Consequentemente, não havendo indébito, mister se reconhecer  
que não houve, por óbvio, dano moral a ser ressarcido. (TJPB;  
APL 0034111-81.2010.815.2001; Terceira Câmara Especializada  
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB  
05/09/2014; Pág. 14)

Acrescento ainda recentes julgados dos Tribunais de Justiça Pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL.  QUESTIONAMENTO A PROPÓSITO DE JUROS 
REMUNERATÓRIOS OU CAPITALIZAÇÃO.  INVIABILIDADE.  O 
leasing,  ou  arrendamento  mercantil,  é  uma  operação  com 
características  legais  próprias,  que  não  se  confunde  com  
uma  operação  de  financiamento,  de  forma  que  se  revela  
inviável a discussão sobre juros remuneratórios na revisão 
de tais contratos. (TJMG; APCV 1.0024.11.290887-6/001; Rel.  
Des.  Luiz  Carlos  Gomes  da  Mata;  Julg.  09/10/2014;  DJEMG 
17/10/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISIONAL.  
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  TAXA  DE  JUROS  E  
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO.  
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO.  
CONSIGNATÓTIA.  MATÉRIA  JÁ  APRECIADA.  
PREJUDICIALIDADE.  1.  Ante as peculiaridades atinentes ao 
contrato  de  leasing  (arrendamento  mercantil),  que  tem 
características que lhe são próprias,  torna-se impossível  o  
pronunciamento  judicial  acerca  da  cobrança  de  juros  e  
capitalização/tabela price. 2. Nos casos em que não há previsão 
de  cobrança  de  comissão  de  permanência  no  contrato,  mas  
apenas, em caso de inadimplência, aplicação de juros de 1% ao  
mês e multa legal de 2%, tudo em conformidade com a previsão  
legal,  a  manutenção  da  cláusula  contratual  é  medida  que  se  
impõe.  Ressalte-se  que  a  vedação  refere-se  à  cumulação  de  

Desembargador José Ricardo Porto
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encargos  moratórios  com a comissão  de  permanência.  3.  Não 
merece acolhimento  o  pleito  consignatório  quando  inexiste  nos 
autos os depósitos postulados. 4. Constitui medida imperativa o  
desprovimento do agravo regimental quando não evidenciada, em 
suas  razões,  nenhum  novo  argumento  que  justifique  a  
modificação da decisão recorrida. Agravo regimental conhecido e  
desprovido.  (TJGO;  AC  0222262-92.2012.8.09.0072;  Inhumas;  
Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Orloff  Neves  Rocha;  DJGO 
16/10/2014; Pág. 264)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE 
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA  DO  DEMANDANTE.  
OPERAÇÃO  BANCÁRIA.  Submissão  à  disciplina  jurídica  do 
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Súmula  nº  297  do  STJ.  
Flexibilização do princípio pacta sunt servanda. Natureza jurídica 
do contrato de leasing que não permite a análise a respeito  
de  juros  remuneratórios  e  de  capitalização,  salvo  se  
expressamente  pactuados,  fato  que  não  ocorreu  in  casu.  
Incidência,  tão  somente,  de  correção  monetária  e  de  
encargos  de  mora  no valor  da  contraprestação  e  do  VRG. 
Recurso  desprovido.  Prequestionamento.  Desnecessidade  de 
pronunciamento  sobre  todos  os  dispositivos  legais  apontados.  
(TJSC;  AC 2014.057816-6;  Rio  do Oeste;  Terceira  Câmara  de  
Direito Comercial; Rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva; Julg.  
09/10/2014; DJSC 15/10/2014; Pág. 159)

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. (TJDFT; PROC. 
20090111518465APC, Relator  NÍDIA CORRÊA LIMA,  3ª  Turma 
Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 12/08/2011 p. 225).

No presente caso, verifica-se, na via do contrato constante às fls. 18, apenas 

a  menção ao VRG,  cujo  reajuste  é  pré-fixado,  inexistindo qualquer  previsão de juros 

remuneratórios, situação esta que poderia descaracterizar a avença.

Desembargador José Ricardo Porto
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Portanto, a sentença merece ser desconsiderada, uma vez que a pretensão 

autoral pretende discutir instituto jurídico estranho ao pacto, não havendo indébito a ser 

restituído.

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada pela parte recorrida e, quanto 
ao apelo, O PROVEJO, para julgar improcedente a ação, ante as razões explicitadas, 
não havendo indébito a ser restituído.

Condeno a autora nas custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 

R$ 800,00  (oitocentos  reais),  estando sua exigibilidade suspensa na  forma legal,  em 

virtude da gratuidade judiciária deferida.

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 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/04 e J/11 (R)

Desembargador José Ricardo Porto
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