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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.
932,  IV,  “b”  DO CPC/15  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

No  contrato  de  arrendamento  mercantil,  não  há
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
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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.1

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível (fls. 77/82) interposta pelo Banco
Itauleasing S/A,  buscando a reforma da sentença (fls. 72/75) proferida pelo
Juízo da  4ª Vara  Mista  da Comarca de Bayeux que, nos autos da Ação de
Cobrança de Valor Residual Garantido (VRG), ajuizada por Marinildo Batista
Cavalcante em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido
exordial, nos seguintes termos:

[…]
No caso em tela, o contrato foi celebrado em 19/04/2011; o
vencimento da primeira prestação ocorreu em 19/05/2011.
Foram  pagas  três  prestações  e  o  bem  em  questão  foi
devolvido  à  promovida  em 12/10/2011 (documento  de  fls.
30/31),  sendo  devidas  as  prestações  até  a  data  da
devolução, no importe de R$ 472,77 (quatrocentos e setenta
e dois reais e setenta e sete centavos), cada (subitem 3.8 do
contrato).
A  promovida  na  sua  contestação  informou  o  valor  da
revenda  do  bem,  no  entanto,  não  juntou  qualquer
documento comprobatório do aludido valor, já que alega que
não dispõe da nota fiscal.
[…]
Assim,  inverno  o  ônus  da  prova  para  que  a  empresa
demandada apresente em juízo, por ocasião da liquidação
da  sentença  documentos  comprobatórios  do  valor  da
revenda, a fim de ser feito o encontro de contas, sob pena
de ser feita a devolução integral do VRG.
[…]
Isto posto e tudo mais que dos autos consta e princípios de
direito aplicáveis à espécie,  julgo procedente, em parte,  o
pedido e faço com base no art. 269, I do CPC arts. 6º, 46 e
51 da Lei 8.078/90 (CDC) para condenar o demandado a
restituir a prestação periódica do VRG das três prestações
pagas na quantia de R$ 1.355,04, bem assim, a prestação à
vista  do  VRG,  no  valor  de  R$  5.290,00,  totalizando  R$
6.645,04  (seis  mil  seiscentos  e  quarenta  e  cinco  reais  e
quatro  centavos),  podendo  ser  abatido  do  valor  supra  a
contraprestação periódica (subitem 3.8 do contrato),  da 4ª
(quarta) parcela até a data da devolução do veículo, desde
que, o demandado, na execução da sentença, apresente o

1 (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)
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valor da revenda do veículo, comprovando, que o valor da
revenda do veículo não cobriu o débito.
Dano moral afastado.
Condenado, por fim a demandada no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios estes no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
[...]

Nas razões do recurso (fls. 77/82), a instituição financeira alega
que  o Resp Repetitivo 1.099.212-RJ não foi  corretamente aplicado,  e que o
valor  pago a  título  de  VRG somado ao valor  da  venda do  veículo  não  foi
suficiente para quitação do saldo devedor apurado.

Segue sustentando que não há nada a ser restituído, pois o
capital  empregado  na  aquisição  do  bem  móvel  e  seus  custos  financeiros
compreende as contraprestações somadas ao valor residual garantido, devidos
ambos em favor da empresa arrendadora. 

Contrarrazões  às  fls.  90/93, pugnando  o  Apelado  pela
manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 100/104).

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação para tentativa de
composição amigável, a qual restou infrutífera (fl. 112).

É o relatório.

Decido.

A parte autora ingressou com a presente ação pretendendo a
devolução  do  Valor  Residual  Garantido  -  VRG  pago  antecipadamente,  em
razão da rescisão do contrato de arrendamento mercantil formalizado com a
instituição financeira apelante.

Da análise do pacto firmado entre as partes (fls. 16/20), verifico
tratar-se  de  contrato  de  arrendamento  mercantil  disciplinado  pela  Lei  nº
6.099/74, cujo art. 1º, parágrafo único, estatui:

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 realizado entre
pessoa  jurídica,  na  qualidade  de  arrendadora,  e  pessoa
física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha
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por  objeto  o  arrendamento  de  bens  adquiridos  pela
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para
uso próprio desta".

O  art.  5º  por  sua  vez  preceitua  as  disposições  que  devem
constar nesse contrato, consoante se extrai:

Art. 5º - Os contratos de arrendamento mercantil conterão as
seguintes disposições:
a) prazo do contrato;
b)  valor  de  cada  contraprestação  por  períodos
determinados, não superiores a um semestre;
c)  opção  de  compra  ou  renovação  de  contrato,  como
faculdade do arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação,
quando for estipulada esta cláusula.

No contrato de arrendamento mercantil não há 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.

Todavia, se a parte pretende antever o pagamento do valor a
ser dado no caso de compra, deverá antecipar o valor ainda em aberto, por
meio da denominada prestação periódica do VRG (Valor Residual Garantido).

No caso dos autos, observa-se que houve a quebra do pacto
contratual, tendo em vista que o bem foi restituído à instituição financeira por
meio do ajuizamento da ação competente (Ação de Reintegração de Posse, nº
075.2011.001314-3, com sentença procedente em favor do Banco Itauleasing
S/A, fls. 22/31).

A título de ilustração: 

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
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desconto de outras despesas ou encargos contratuais".  2.
Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido.2

Sobre a matéria, este Tribunal assim se pronunciou:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
INADIMPLÊNCIA DO ARRENDATÁRIO. VALOR RESIDUAL
GARANTIDO (VRG). QUANTIA A SER APURADA QUANDO
DA  VENDA  DO  BEM.  DESCONTOS  CONTRATUAIS
AUTORIZADOS.  PRECEDENTES DO STJ  EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
-  "A Segunda  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp 1099212/RJ, sob o rito do art. 543-C do
CPC, decidiu por delimitar a forma de devolução do VRG,
que deverá se efetivar após a venda do bem, quando será
possível  compatibilizar  os  valores  adiantados  pelo
arrendatário  a  título  de  Valor  Residual  Garantido,  o  valor
decorrente  da  venda  do  bem,  e  o  VRG  estabelecido  no
contrato" (AgRg no AREsp 480.694/ES, 4ª Turma, Relator:
Ministro  LUÍS  FELIPE  SALOMÃO,  unânime,  DJe  de
3.6.2014).  -  Do STJ:  "Esta  Corte,  em julgamento com os
efeitos do artigo 543-C do CPC, decidiu no sentido de que
"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."
(REsp  1099212/RJ,  Relator:  Ministro  MASSAMI  UYEDA,
Relator  p/  Acórdão  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013,  DJe
04/04/2013).  -  Recurso ao qual  se  nega seguimento  com
arrimo no art. 557 do CPC.3

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 -

2 (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)

3 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20098324420148150000, - Não possui -, Relator DESA MARIA DAS
NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 28-01-2016)
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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. [...]4

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL . Apelação cível . Ação
ordinária  com  pedido  de  tutela  antecipada  .  Contrato  de
arrendamento  mercantil  .  Termo  de  entrega  amigável  do
bem firmado entre  as  partes  .  Devolução  do valor  global
residual  (VRG) .  Pressuposto .  Comprovação do valor  de
venda do bem . Inocorrência . Impossibilidade de cálculo do
valor  a  restituir  ao  arrendatário  .  Regramento  contido  no
Resp Nº 1.349.453/MS . Incidente submetido ao rito do art.
543-C,  do  CPC  (Recursos  Repetitivos)   Art.  557,  §1º-A
Provimento do recurso. - 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'.(STJ;
REsp 1099212/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/
Acórdão  Ministro  RICARDO  VILLASBÔAS  CUEVA,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  27/02/2013,  DJe
04/04/2013) - A não comprovação do valor de venda o bem
objeto  do  contrato  impossibilita  o  cálculo  a  constatar  se
existe montante a restituir ao arrendatário a título de VRG,
consequentemente, afetando o direito à devolução. [...]5

Compulsando os autos, vislumbra-se que, em sua Contestação
(fls. 37/39), o Réu afirma ter vendido o bem em 29.11.2011, pelo valor de R$
17.249,12 (dezessete mil, duzentos e quarenta e nove reais, e doze centavos),
mas que não dispõe da respectiva nota de venda.

4 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00110409820138150011, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 26-01-2016)

5 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00062571020138152001, - Não possui -, Relator DES ABRAHAM
LINCOLN DA C RAMOS , j. em 25-06-2015)
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In  casu,  as  razões  recursais  (fls.  77/82)  do  Recorrente  são
confusas,  posto que alega, inicialmente, que o bem não foi vendido, mas na
própria peça junta cálculos em que consta o valor de venda do bem em R$
17.249,12 (mesmo valor informado na Contestação). Segue aduzindo que “o
valor  pago a  título  de  VRG somado ao valor  da  venda do  veículo  não  foi
suficiente para quitação do saldo devedor apurado” (fls. 81/82).

Ocorre que o Promovido não juntou qualquer documento que
comprove que o valor de venda do bem foi o informado, devendo, por ocasião
de liquidação de sentença, comprovar tal valor, sob pena de devolução integral
do VRG, como bem afirmado pelo magistrado sentenciante.

Logo, não há como acolher as razões do  Apelante, tendo em
vista que a decisão proferida está em estrita consonância com o entendimento
exposto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede da sistemática dos
Recursos Repetitivos.

Face ao exposto, com base no art.  932,  IV,  “b” do CPC-15,
NEGO  PROVIMENTO ao  Apelo, majorando os  honorários  advocatícios
anteriormente  fixados para  arbitrá-los em  13% (treze por cento) do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11 do CPC-15.

P.I.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G/09
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