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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO

CONTRATUAL.  ARRENDAMENTO

MERCANTIL.  COBRANÇA  ANTECIPADA  DO

VALOR  RESIDUAL  GARANTIDO.

POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE

DESCARACTERIZAÇÃO  DO  CONTRATO.

JUROS  SUPERIOR  A  12%  AO  ANO.

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REVELA, POR SI

SÓ,  A  ABUSIVIDADE  NA  PACTUAÇÃO.

APLICAÇÃO  DOS  ENTENDIMENTOS  DAS

SÚMULAS  Nº  293  E  382  DO  SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART.

932, INCISO  IV, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO.
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- “A cobrança antecipada do valor residual garantido

(VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento

mercantil” (Súmula nº 293 do STJ). 

- “A estipulação de juros remuneratórios superiores a

12%  ao  ano,  por  si  só,  não  indica  abusividade”.

(Súmula nº 382 do STJ). 

-  Observando  o  regramento  estabelecido  pelo  Novo

Código de Processo Civil – o qual busca consolidar um

microssistema de precedentes obrigatórios –, verifica-

se  que  o  legislador  estabeleceu  um mecanismo para

propiciar  a  celeridade  na  prestação  jurisdicional,

elencando, no inciso IV do art. 932, hipóteses em que é

possibilitada a prolação de decisões monocráticas pelo

Relator.  Dentre  estas,  encontra-se  a  aplicação  de

entendimento  sumulado pelo  Superior  Tribunal  de

Justiça.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Cláudia  Aracelli

Barros contra sentença (fls. 287/294) proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da

Capital que, nos autos da “Ação Revisional c/c Repetição de Débito” ajuizada

em  face  da  Dibens  Leasing  Arrendamento  Mercantil  S/A,  julgou

parcialmente procedentes os pedidos autorais, apresentando a seguinte ementa:

“AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.

ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS. CONTRATO POSTERIOR À MP 1.963-

17/2000.  PREVISÃO  CONTRATUAL.

POSSIBILIDADE.  LIMITE  ANUAL DE JUROS EM

12%  AO  ANO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.

INOBSERVÂNCIA.  POSSIBILIDADE.  SÚMULA 596
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DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA. TR.

CONTRATO BANCÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL.

POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE

PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM  OUTROS

ENCARGOS.  ILEGALIDADE.  REPETIÇÃO  DO

INDÉBITO.  POSSIBILIDADE.  PEDIDO  JULGADO

PARCIALMENTE PROCEDENTE”.

Em suas razões (fls. 297/304), a autora alega a necessidade de

manutenção  do  contrato  de  leasing  sem  a  obrigatoriedade  de  pagamento

antecipado  do  Valor  Residual  Garantido  (VRG),  destacando  ter  pago  R$

5.909,11 (cinco mil, novecentos e nove reais e onze centavos) a título de VRG.

Assevera que tal valor apenas é devido ao final do contrato, na eventualidade de

o consumidor optar pela compra do veículo. Aduz que fora compelida a pagá-lo

de forma diluída nas parcelas do contrato.

Tece comentários acerca do princípio do  pacta sunt servanda  e

de sua relatividade frente aos contratos de adesão, sendo aplicável o Código de

Defesa do Consumidor. Enfatiza a descaracterização do arrendamento mercantil

mediante a cobrança antecipada da VRG. Destaca, por fim, a necessidade de

limitação dos juros em 12% ao ano. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e

reforma  da  sentença,  devendo-se  observar  a  sucumbência  verificada  pela

alteração do julgado postulada.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não

apresentou contrarrazões (fls. 324).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,

opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 330).

É o relatório.

DECIDO.
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Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do

apelo interposto, passando à análise de seus argumentos recursais.

De antemão, registro que a irresignação da apelante cinge-se às

alegações  de  impossibilidade  de  cobrança  antecipada  do Valor  Residual

Garantido  –  VRG  em  contratos  de  arrendamento  mercantil,  bem  como  de

necessidade  de  limitação dos  juros  cobrados  ao  patamar  de  12% (doze  por

cento) ao ano.

Há de se destacar que o caso versado nos autos dispensa maiores

delongas, uma vez que consubstancia hipótese reverberada em entendimentos

sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se dos Enunciados nº 293 e

382 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, in verbis:

Súmula  nº  293  –  STJ: “A cobrança  antecipada  do

valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o

contrato de arrendamento mercantil”

Súmula  nº  382  –  STJ: “A  estipulação  de  juros

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si  só,

não indica abusividade”. 

Antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre tecer alguns

breves  comentários  acerca  da  espécie  contratual  em questão.  O contrato  de

leasing se traduz em uma operação financeira, em geral de médio a longo prazo,

fundada num verdadeiro contrato de  locação de  bens móveis  ou imóveis.  A

definição legal do arrendamento mercantil está contida no parágrafo único do

art. 1º da Lei nº 6.099/1974, que assim dispõe:

“Art.  1º  O  tratamento  tributário  das  operações  de

arrendamento  mercantil  reger-se-á pelas  disposições

desta Lei. 

Parágrafo  único  –  Considera-se  arrendamento

mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico
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realizado  entre  pessoa  jurídica,  na  qualidade  de

arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade

de  arrendatária,  e  que  tenha  por  objeto  o

arrendamento  de  bens  adquiridos  pela  arrendadora,

segundo  especificações  da  arrendatária  e  para  uso

próprio desta. 

Dessa forma, o arrendamento mercantil é a cessão do uso de um

bem, por um determinado prazo, mediante contrato, pelo qual, via de regra, a

instituição  financeira  (arrendante)  adquire  um  bem  escolhido  pelo  cliente

(arrendatário) e, em seguida, o aluga a este último. Ao Término do contrato, o

arrendatário pode optar por renová-lo por mais um período, por devolver o bem

arrendado à arrendadora ou dela adquirir o objeto, pelo valor de mercado ou por

um valor residual garantido definido no contrato.

Assim, é nítida a finalidade social desta espécie contratual, qual

seja a obtenção de uma dada contraprestação pela efetiva disponibilização, por

parte da instituição financeira, da fruição de um bem de que necessita o cliente

que lhe procura.

Pois bem, a par dessas considerações, tendo em vista o conceito

de  arrendamento  bem como a função social  de seu contrato,  é  que se deve

analisar  a  matéria  referente  ao  Valor  Residual  Garantido  (VRG),

correspondendo  este  à  imprescindível  garantia  contratual  que  adveio  da

necessidade de – nos casos em que o arrendatário não renove a avença ou não

exerça a opção de compra do bem, em virtude da enorme depreciação destes

(como  é  o  caso,  em  geral,  dos  veículos  automotores)  –  estar  o  arrendante

protegido de não sofrer um prejuízo decorrente de um contrato por meio do qual

financiou a vontade de outrem.

Sobre  o  assunto,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  atento  à

essencialidade casuística  e,  principalmente,  à evolução social  do contrato de

leasing, sumulou o entendimento segundo o qual  “a cobrança antecipada do

valor  residual  garantido  (VRG)  não  descaracteriza  o  contrato  de
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arrendamento mercantil” (Súmula nº 293).

Assim  sendo,  revelam-se  manifestamente  improcedentes  os

argumentos no sentido de que a cobrança antecipada do VRG descaracteriza o

contrato de leasing.

No que se refere à alegação de limitação dos juros à taxa de 12%

(doze por cento) ao ano, igualmente é destituída de razão para acolhimento,

tendo em vista o teor da Súmula nº 382 do Tribunal da Cidadania, asseverando

que  tal  circunstância,  por  si  só,  não  é  capaz  de  induzir  a  abusividade  da

pactuação. 

Sobre o tema, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial

de que não mais se aplica o Decreto nº 22.626/33, comumente denominado “Lei

de Usura”, que tem como escopo a limitação dos juros que foram livremente

estabelecidos pelas partes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 596,

in verbis:

“As disposições do Decreto nº 22.626 de 1933 não se

aplicam  às  taxas  de  juros  e  aos  outros  encargos

cobrados  nas  operações  realizadas  por  instituições

públicas  ou  privadas,  que  integram  o  Sistema

Financeiro Nacional.”

Dessa forma, a taxa de juros não se limita ao patamar de 12% ao

ano e 1% ao mês, como pleiteado pelo apelante. Só podem ser revistos, em

situações excepcionais, quando evidenciada a abusividade do referido encargo,

de modo a gerar uma excessiva onerosidade ao contratante, o que não vislumbro

no  caso  concreto,  devendo  prevalecer,  portanto,  os  juros  consensualmente

avençados.

Ademais,  é  característica  do  mercado  financeiro  a
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competitividade, devendo o consumidor escolher taxas bancárias que melhor se

adéquem ao seu orçamento, ao invés de firmar compromissos e, posteriormente,

procurar a via judicial, a fim de reduzir os juros aceitos desde o momento da

celebração do contrato.

Confira-se o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO  REVISIONAL  E  AÇÃO  DE  BUSCA  E

APREENSÃO.  CONTRATO  BANCÁRIO.  JUROS

REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.

DEMONSTRAÇÃO  CABAL  DO  ABUSO.

NECESSIDADE.  SÚMULA  382  DO  STJ.

CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS.  JUROS

COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA.

1.  Nos contratos bancários não se aplica a limitação

da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não

se  podendo  aferir  a  exorbitância  da  taxa  de  juros

apenas com base na estabilidade econômica do país,

sendo  necessária  a  demonstração  cabal  de  que  a

referida  taxa  diverge,  de  forma  considerável,  da

média de mercado, o que não ocorreu no caso dos

autos.

2. 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior

à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A  previsão  no  contrato  bancário  de  taxa  de  juros

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para  permitir  a  cobrança  da  taxa  efetiva  anual

contratada'  (2ª  Seção,  REsp  973.827/RS,  Rel.  p/

acórdão  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti,  DJe  de

24.9.2012).

3.  O  reconhecimento  da  cobrança  indevida  dos

encargos  exigidos  no  período  da  normalidade

contratual descarateriza a mora do devedor.
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No presente caso, contudo, os encargos discutidos em

Juízo para o período da adimplência são regulares,

resultando que  a cobrança,  sob esse  aspecto,  faz-se

sobre valores realmente devidos, não havendo motivo

para  afastar  tais  consectários,  que  também  estão

harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ,  AgRg  no  REsp  1275038/RS,  Rel.  Ministra

MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,

julgado  em  28/04/2015,  DJe  08/05/2015).  (grifo

nosso).

Portanto, inexiste qualquer irregularidade na aplicação de juros

anuais  acima  de  12%  (doze  por  cento),  desde  que  não  se  apresente

excessivamente maior que a média observada no mercado para a mesma espécie

negócio  creditício,  como  bem  destacado  pela  sentença  vergastada,  não

merecendo reparo este ponto do julgado.

Nesse contexto,  as conclusões do juízo  a quo quanto a matéria

devolvida à discussão pelo órgão ad quem em virtude da apelação da autora não

merecem  acolhimento, afigurando-se  manifestamente  improcedentes  os

argumentos  recursais,  em  estrita  consonância  com  a  razão  de  decidir  do

Superior Tribunal de Justiça, em sede de entendimentos sumulados.

-  Conclusão  

Em meio ao contexto acima delineado, observando o regramento

estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil – o qual busca consolidar um

microssistema  de  precedentes  obrigatórios  –,  verifica-se  que  o  legislador

estabeleceu  um  mecanismo  para  propiciar  a  celeridade  na  prestação

jurisdicional,  elencando,  no  inciso  IV  do  art.  932,  hipóteses  em  que  é

possibilitada a prolação de decisões monocráticas pelo Relator. Dentre estas,

encontra-se  a  aplicação  de  entendimento  firmado  pelo  Supremo  Tribunal

Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso
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repetitivo.

A preocupação do legislador  em sedimentar  uma estrutura  de

celeridade  para  casos  repetitivos,  e  cuja  solução  já  tenha  sido  objeto  de

apreciação  pelos  Tribunais  Superiores,  é  de  tal  monta  que,  na  previsão  do

recurso cabível contra monocráticas, houve a estipulação da fixação de multa

entre 1% e 5% do valor atualizado da causa para a hipótese de o agravo interno

ser  declarado  manifestamente  inadmissível  ou  improcedente,  em  votação

unânime, pelo respectivo órgão colegiado.

Assim sendo, tendo em vista que a matéria objeto da presente

demanda se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de

entendimentos  decorrentes  de  precedentes  considerados  pelo  Código  de

Processo Civil como obrigatórios – com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “a”

–  NEGO PROVIMENTO ao  Recurso  Apelatório, mantendo  na  íntegra  a

sentença recorrida.

P.I. 

João Pessoa, 21 de junho de 2015. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho

Desembargador Relator
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