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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
LEASING.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ADEQUAÇÃO
DA  TAXA  DE  JUROS.  AUSENTE  INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIR  A
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  COBRANÇA  DE
“OUTRAS  DESPESAS”.  AUSÊNCIA  DE
ESPECIFICAÇÃO  NO  CONTRATO.  COBRANÇA
ABUSIVA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

 O  contrato  não  estipulou  taxa  de  juros  na
composição  do  preço  do  arrendamento  mercantil,
que se traduz no valor da contraprestação e do valor
residual  garantido,  mostrando-se  descabida  a
pretensão de limitar os juros, notadamente, sem a
comprovação cabal da discrepância entre a quantia
utilizada pela arrendadora para adquirir  o bem e o
montante a ser pago pelo arrendatário.

 Descabida  a  pretensão  do  arrendatário  de
vedar  a  incidência  da  capitalização,  uma vez  que
não havendo a incidência de juros remuneratórios,
logicamente, não há capitalização desses. 

-  É  ilegal  a  cobrança  de  tarifa  concernente  a
Serviços de Terceiros, quando ausente especificação
no  contrato,  bem  como  a  descrição  dos  serviços
pelos quais o consumidor está pagando. Sentença
mantida apenas nesse ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE A APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 183. 
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por HSBC  BANK

BRASIL MULTIPLO, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara

Regional de  Mangabeira,  que julgou  parcialmente  procedentes os pedidos

formulados na Ação Revisional de Contrato proposta por José Severino Ribeiro

Moreira,  afastando  a  incidência  de  juros  remuneratórios  superiores  à  taxa

média  de  mercado,  limitando-os  a  31,09%  ao  mês;  afastando,  ainda,  a

capitalização de juros e declarando nula a cláusula 5 do contrato, concernente

à  rubrica  “outros  serviços”,  no  valor  de  R$1.351,52  (um  mil,  trezentos  e

cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), condenando o Apelante a

restituição de forma simples desta quantia, acrescido de juros de 1% ao mês e

correção monetária pelo INPC.

Nas razões da Apelação, o  Promovido  insurge-se  contra  a

sentença  afirmando  que  o  contrato  entabulado  entre  as  partes  é  de

arrendamento mercantil, não havendo a incidência de juros remuneratórios ou

capitalização mensal (fls. 140/163). Além disso, defendeu a cobrança da tarifa

bancária  intitulada  “outros  serviços”,  que  seriam os  serviços  prestados  por

terceiros (fls. 153/154).

Contrarrazões apresentadas às fls. 168/169.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial

do Recurso para alterar a sentença vergastada no tocante ao afastamento da

incidência de juros remuneratórios e sua capitalização mensal por se tratar de

arrendamento mercantil (fls. 176/179).

É o relatório. 

VOTO

Com razão a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer. 
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De início, antes de se adentrar na questão referente à taxa de

juros e a sua capitalização,  convém tecer  comentários sobre o contrato de

arrendamento mercantil.

No que concerne à compreensão do contrato de arrendamento

mercantil,  tem-se  que  o  Leasing revela-se  uma  pluralidade  de  relações

obrigacionais por envolver um financiamento, locação de coisa e aquisição do

domínio como opção final do arrendatário.

No referido ajuste, possibilita-se ao arrendatário, ao término do

contrato,  adquirir  o bem mediante o pagamento do valor residual  garantido,

simplesmente  devolvê-lo,  ou  pactuar  uma  renovação  das  condições

anteriormente avençadas.

Assim, na composição do preço do arrendamento também está

computada  a  redução  da  vida  útil  normal  do  bem  e  a  aceleração  da

depreciação, haja vista o prazo de obsolescência desse bem durante o período

contratual. 

Vê-se,  desta  forma,  que o  contrato  de  leasing não constitui

nem locação, nem financiamento e muito menos empréstimo, mas, sim, uma

forma híbrida de contrato, que contém características semelhantes a estes.

Por  essa  complexidade  que  envolve  o  tipo  contratual,  bem

como a forma híbrida de composição das contraprestações, torna-se difícil a

discussão  quanto  a  alegada  abusividade  da  taxa  de  juros  remuneratórios

incidentes, nos casos em que o contrato não informa os índices utilizados para

a formação do preço do arrendamento. 

Logo, em se tratando de arrendamento mercantil, não há o que

falar em abusividade dos juros e demais componentes do preço, a não ser que

prova idônea evidencie discrepância entre a quantia utilizada pela arrendadora

para adquirir o bem e o montante a ser pago pelo arrendatário. 
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Pelo exposto, tendo em vista que o contrato de arrendamento

mercantil é regido por lei especial, na qual inexiste a exigência de estipulação

de taxa de juros remuneratórios na composição do preço do arrendamento,

aliado  a  falta  de  comprovação  da  abusividade narrada  pelo  Autor,  entendo

descabido o pedido de limitação dos juros remuneratórios.

Outrossim,  diante  dos  argumentos  acima  tecidos  de  que  o

contrato de arrendamento mercantil é regido por lei especial, na qual inexiste a

exigência de estipulação de taxa de juros na composição do preço, descabida

a  pretensão  do  arrendatário  de  vedar  a  capitalização,  uma  vez  que  não

havendo a incidência de juros remuneratórios, logicamente, não há o que se

falar em capitalização desses.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  DA  TAXA  DE
JUROS. AUSENTE INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIR A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O
contrato não estipulou taxa de juros na composição do
preço do arrendamento mercantil, que se traduz no valor
da  contraprestação  e  do  valor  residual  garantido,
mostrando-se descabida a pretensão de limitar os juros,
notadamente, sem a comprovação cabal da discrepância
entre a quantia utilizada pela arrendadora para adquirir o
bem  e  o  montante  a  ser  pago  pelo  arrendatário.
Descabida  a  pretensão  do  arrendatário  de  vedar  a
incidência da capitalização, uma vez que não havendo a
incidência de juros remuneratórios, logicamente, não há
capitalização desses.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00008952020148150731,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  LEANDRO  DOS
SANTOS , j. em 14-05-2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  LEASING.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ADEQUAÇÃO  DA  TAXA  DE  JUROS.  AUSENTE
INCIDÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIR  A
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  SEGUIMENTO  NEGADO.  O  contrato
não estipulou taxa de juros na composição do preço do
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arrendamento  mercantil,  que  se  traduz  no  valor  da
contraprestação e do valor residual garantido, mostrando-
se  descabida  a  pretensão  de  limitar  os  juros,
notadamente, sem a comprovação cabal da discrepância
entre a quantia utilizada pela arrendadora para adquirir o
bem  e  o  montante  a  ser  pago  pelo  arrendatário.
Descabida  a  pretensão  do  arrendatário  de  vedar  a
incidência da capitalização, uma vez que não havendo a
incidência de juros remuneratórios,  logicamente não há
capitalização  desses.  Eventuais  aborrecimentos  e
transtornos  decorrentes  da  vida  em  sociedade  não
devem ser considerados como fontes de danos morais,
ao menos de forma presumida, considerando que a parte
demandante  não  comprovou  qualquer  efetivo  prejuízo
moral  sofrido.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00034352020108150751,  -  Não  possui  -,
Relator  DES LEANDRO DOS SANTOS ,  j.  em 25-09-
2014) 

Portanto, o recurso deve ser provido para alterar a sentença no

tocante  ao  afastamento  da  incidência  de  juros  remuneratórios  e  sua

capitalização mensal, tendo em vista tratar-se de arrendamento mercantil, sem

estipulação de taxa de juros no instrumento contratual. 

Serviços de Terceiros sob a rubrica “Outras Despesas”

Com relação a este encargo, a Resolução nº 3.518/64 do CMN

autorizou  a  possibilidade das  Instituições  Financeiras  em  efetuar  a  sua

cobrança, conforme art.1º,III, que segue:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços
por  parte  das  instituições  financeiras  e  demais
instituições autorizadas a funcionar  pelo Banco Central
do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a
instituição  e  o  cliente  ou  ter  sido  o  respectivo  serviço
previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo
usuário”.
(...);
III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de
despesas decorrentes de prestação de serviços por
terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que
devidamente explicitado no contrato de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil. 

Como visto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de

despesas  decorrentes  de  prestações  de  serviços  de  terceiros,  desde  que
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devidamente explicitado no contrato.

Entretanto,  no  caso  concreto  não  foi  observada  a  ressalva

constante na Resolução acima, tendo em vista que a Instituição Financeira não

especificou adequadamente no contrato, deixando de descrever a natureza dos

serviços pelos quais o consumidor estava pagando. 

Com efeito, no item V do contrato (fl. 10) constam as “Outras

Despesas”, sem, contudo, precisar, expressamente, quais seriam a finalidade e

natureza dos serviços abrangidos.

Além da ilegalidade, verifica-se a abusividade, uma vez que o

valor cobrado pelo Serviço, na importância de R$1.351,52 é exorbitante, motivo

pelo qual, resta configurada também a abusividade de sua cobrança.

Diante dessa realidade, onde se verifica a abusividade e a falta

de  transparência  do  contrato  em  relação  à  despesa  com  o  denominado

encargo, entendo que a sua cobrança, além de não atender a advertência da

Resolução nº 3.518/64, afronta as regras inseridas no Código de Defesa do

Consumidor.

 

Isto posto, deve a sentença ser mantida apenas quanto a esse

ponto. 

Feitas tais considerações, em  harmonia  com  o  parecer  da

Procuradoria Geral de Justiça,  PROVEJO PARCIALMENTE O APELO,  para

excluir da sentença a limitação dos juros remuneratórios e o afastamento da

capitalização  de  juros,  mantendo-a  quanto  a  declaração  de  ilegalidade  da

cobrança intitulada “Outras despesas”. 

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
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Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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