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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019162-71.2011.815.0011
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado,  com jurisdição
limitada, em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
1a APELANTE: Josalice de Lima Araújo
ADVOGADO: Severino Ramos de Oliveira Júnior (OAB/PB 8.909)
2o APELANTE: BFB Leasing S/A - Arrendamento Mercantil
ADVOGADOS:  Antônio  Braz  da  Silva  (OAB/PB  12.450-A)  e  Celson
Marcon (OAB/PB 10.990-A)
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C
COBRANÇA  DE  VALOR  RESIDUAL  GARANTIDO  (VRG).  PEDIDO
JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELANTE QUE REQUER A
DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  TOTAL  PAGO  A  TÍTULO  DE  VRG.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. APURAÇÃO DA SOMA DO VALOR
DA  VENDA  DO  VEÍCULO  AO  VRG.  SUBTRAÇÃO  DOS  VALORES
DEVIDOS  ATÉ  A  ENTREGA  DO  BEM  E  EVENTUAIS  ENCARGOS
PREVISTOS NO CONTRATO. SENTENÇA ATACADA QUE OBSERVOU
O  ENTENDIMENTO  DO  STJ  NA  SISTEMÁTICA  DOS  RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

-  TJPB:  Sob  a  sistemática  dos  Recursos  Repetitivos,  assentou  o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça a possibilidade da devolução dos
valores adimplidos a título de VRG, desde que somados ao valor da
venda  do  bem,  descontadas  as  contraprestações  devidas  até  a
devolução do bem, além dos encargos previamente pactuados. (TJPB
- Acórdão/Decisão do processo n. 00000757220138150751, Relatora
Desa MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, j. em 25-
04-2017).

- Recurso desprovido.
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APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. ARTIGO 998 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL/2015.  HOMOLOGAÇÃO  QUE  SE
IMPÕE.

-  Do STJ:  “A  desistência  do  recurso  ou a renúncia  ao direito  de
recorrer  constituem  negócios  jurídicos  unilaterais  não  receptícios,
não  dependendo,  portanto,  de  aceitação/anuência  da  parte  ex
adversa, consoante a  ratio essendi dos arts. 501 e 502, do CPC.”
(DESIS nos EDcl no AgRg no Ag 1134674/GO, Relator: Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 20/10/2010).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  negar provimento  ao  primeiro
recurso  apelatório  (demandante)  e  homologar  a  desistência  do
segundo apelo (demandado).

JOSALICE DE LIMA ARAÚJO interpôs apelação cível contra sentença
(f. 98/101) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível  da Comarca de
Campina Grande que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição
de valor pago, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, elaborado pela
recorrente  contra  BFB  LEASING  S/A  -  ARRENDAMENTO  MERCANTIL,  para
determinar  à  instituição  financeira  “que,  dentro  de  cinco  dias,  informe nos
autos  o  endereço,  necessariamente  nesta  cidade,  no  qual  a  autora  deverá
entregar  o  veículo,  com  toda  sua  documentação,  determinando  à  ré  que,
dentro de trinta dias, contados da recepção do veículo, proceda à alienação, e
que, dentro de cinco dias, apresente, nos autos, a devida memória de cálculo,
com o valor da venda do bem, valor do VRG pago e valor do VRG contratado,
sob pena de ser lícito à autora apresentar esta memória de cálculo, valendo-se
do valor  de mercado do veículo,  consoante tabela  FIPE ou similar.  Para os
valores do VRG deverá incidir atualização monetária”.

Por fim, o juiz a quo determinou que ambas as partes arcassem com
metade  das  custas  processuais,  e  com  os  honorários  de  seus  respectivos
patronos,  observando  que  a  autora  é  beneficiária  da  assistência  judiciária
gratuita.

Em sua apelação (f. 103/117) a autora sustentou, em síntese, que
faz jus à devolução do VRG, ante o disposto no Código do Consumidor e o
entabulado no instrumento contratual celebrado entre as partes.

O  banco  demandado  também  apresentou  recurso  apelatório
requerendo a reforma do decisum (f. 119/124).
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Contrarrazões ao primeiro recurso apelatório às f. 132/139.

Parecer Ministerial sem manifestação de mérito (f. 144).

Esta relatoria proferiu parecer intimando ambas as partes, via DJe, a
fim de que se manifestassem sobre eventual ausência de interesse recursal da
BFB Leasing S/A, na medida em que sua fundamentação é idêntica à adotada
pelo juízo sentenciante (f. 174).

O banco demandado, em resposta ao despacho citado, manifestou
seu interesse na desistência do seu recurso (f. 176).

É o relatório necessário.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
Relator

Primeiro, o artigo 998 do Código de Processo Civil/2015 (art. 501 do
CPC/73) dispõe que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência
do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso".

Eis jurisprudência do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  ADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  DESISTÊNCIA
PARCIAL  DO  RECURSO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  NÃO  OCORRÊNCIA.  REEXAME  DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 501
do Código de Processo Civil, a desistência do recurso independe
da  concordância  do  recorrido  e  pode  ser  formulada  até  o
julgamento do recurso. […] 4. Agravo nos embargos de declaração no
agravo  em recurso  especial  não  provido.  (AgRg nos  EDcl  no  AREsp
351.788/PR,  Relatora:  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/02/2014, publicação: DJe 10/03/2014).

Ante  o  exposto,  é  imperioso  homologar  a  desistência  do
segundo  recurso  apelatório,  interposto  pela  instituição  financeira
demandada.

Feito isso, passo ao mérito do primeiro recurso apelatório.

Verte dos autos que a questão posta cinge-se ao pleito de rescisão
do contrato de arrendamento mercantil (leasing), mediante devolução do bem
alienado, com a restituição do montante pago a título de VRG – Valor Residual
Garantido, no valor de R$ 7.986,68 (sete mil novecentos e oitenta e seis reais
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e sessenta e oito centavos), regularmente adimplido até o mês de julho de
2011.

A sentença apelada acolheu parcialmente o pedido da demandante;
somente  declinou  a  parte  do  pedido  que intentava o  recebimento  do  VRG,
adiantado em conjunto com as prestações periódicas.

Mas, discordando do que consta da sentença, a autora busca, por
meio do presente recurso, a devolução total do Valor Residual Garantido - VRG
pago antecipadamente.

Todavia não há como agasalhar as razões da apelante, uma
vez que a sentença apelada observou o entendimento firmado pelo
Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  sede  da  sistemática  dos
Recursos Repetitivos.

No aresto do Tribunal Superior, restou consolidado que é possível a
devolução dos valores adimplidos a título de VRG, desde que somados ao valor
da venda do bem, descontadas as contraprestações devidas até a devolução do
bem, além dos encargos previamente pactuados. Vejamos:

RECURSO  ESPECIAL.  REPETITIVO.  RITO  DO  ARTIGO  543-C  DO  CPC.
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  LEASING.  INADIMPLEMENTO.
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  VALOR  RESIDUAL  GARANTIDOR  (VRG).
FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: "Nas
ações  de  reintegração  de  posse  motivadas  por  inadimplemento  de
arrendamento mercantil  financeiro,  quando o produto  da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como
VRG  na  contratação,  será  direito  do  arrendatário  receber  a  diferença,
cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras
despesas ou encargos contratuais". 2. Aplicação ao caso concreto: recurso
especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  não  provido.  (REsp
1099212/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
27/02/2013, DJe 04/04/2013).

Esta Corte de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se vê
adiante:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  VALOR  RESIDUAL
GARANTIDO - VRG - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE -
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VALOR PAGO A
TÍTULO  DE  VRG  -  POSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO  -  APURAÇÃO  DA
SOMA DO VALOR DA VENDA DO VEÍCULO AO VRG - SUBTRAÇÃO DOS
VALORES DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DO BEM E EVENTUAIS ENCARGOS
PREVISTOS NO CONTRATO - ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ NA
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT  DO  CPC/73  -  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  -  NEGADO
SEGUIMENTO AO APELO. No contrato de arrendamento mercantil não há
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transferência  da  propriedade  do  bem,  apenas  a  posse  e  o  usufruto.  A
opção  de  haver  o  bem,  só  desponta  após  o  término  do  prazo  de  sua
vigência, mediante o pagamento do valor residual garantido. No final do
prazo, o arrendatário pode prorrogar o contrato, fazer a opção de compra,
desistir da compra (devolver o bem) ou ainda indicar outro comprador, que
adquirirá  o  bem  pelo  valor  calculado  de  acordo  com  os  valores  das
contraprestações  pagas  e  do  VRG.  Sob  a  sistemática  dos  Recursos
Repetitivos, assentou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a possibilidade
da devolução dos valores adimplidos a título de VRG, desde que somados
ao valor da venda do bem, descontadas as contraprestações devidas até a
devolução do bem, além dos encargos previamente pactuados.  (TJPB -
Acórdão/Decisão do processo n. 00000757220138150751, Relatora
Desa MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, j. em 25-
04-2017).

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
"LEASING".  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  RESTITUIÇÃO  DE
VALORES PAGOS A TÍTULO DO VRG. DIREITO DA PARTE ARRENDATÁRIA
À  RESTITUIÇÃO  INTEGRAL  DO  VALOR  PAGO,  CASO  A  ARRENDADORA
RECUPERE A QUANTIA GARANTIDA A ESSE TÍTULO, APÓS A VENDA DO
BEM A TERCEIRO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE
NOVOS  ELEMENTOS  CAPAZES  DE  MODIFICAR  A  DECISÃO
INTERINAMENTE  AGRAVADA  -  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  O
entendimento já pacificado pelo E. STJ de que o adiantamento do valor
residual  garantido  (VRG)  pelo  arrendatário  quando  da  celebração  do
contrato não implica em certeza de compra e venda futura do bem, visto
que  este  pagamento  antecipado  não  descaracteriza  o  contrato  de
arrendamento mercantil, ou seja, não o transforma em contrato de compra
e  venda.  "No  julgamento  do  REsp  nº  1.099.212/RJ,  submetido  à
sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que o valor residual
antecipado  pelo  arrendatário  somente  pode  ser  a  ele  restituído  caso  a
arrendadora recupere, depois de levada a efeito a venda do bem a terceiro,
a quantia garantida a esse título - considerados o montante alcançado com
a alienação da coisa e o VRG já depositado."1 Recurso desprovido, para
manter a decisão internamente agravada em todos seus termos. […] (TJPB
-  Acórdão/Decisão  do  processo  n.  00110409820138150011,  3ª
Câmara Especializada Cível, Relator Des. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, j.
em 26-01-2016). 

Como  visto,  o  juízo  sentenciante  considerou  que  somente  será
cabível a devolução se, após a somatória do produto da alienação do bem com
o valor VRG pago pelo arrendatário, e do ajuste de contas entre o produto
dessa soma e o valor  do VRG estipulado no contrato,  ainda existir  saldo a
favorecer  o  autor,  ou  seja,  em  total  consonância  com  os  julgados  acima
colacionados.

Ante  o  exposto, nego  provimento  ao  primeiro  recurso
apelatório (autora) e homologo a desistência do segundo apelo (réu).
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É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada, em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 25 de julho de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator


