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CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL –
Apelação cível –  Ação  ordinária – VRG –
Contrato  de  arrendamento  mercantil  –
Devolução do valor global residual (VRG) –
Pressuposto  –  Comprovação  do  valor  de
venda  do  bem  –  Inocorrência  –
Impossibilidade  de  cálculo  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)  – Apresentação  do  valor  de
revenda em fase de liquidação de sentença
-  Necessidade  de  devolução  ao
arrendatário após devidas compensações –
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
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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 cál-
culo a constatar se existe montante a resti-
tuir ao arrendatário a título de VRG, conse-
quentemente,  afetando o direito  à  devolu-
ção, razão pela qual pode ser demonstrada
a revenda do veículo em fase de liquidação
de  sentença  para  a  devida  compensação
dos  valores  pagos  pelo  arrendatário,  de
modo a não obstar indevidamente seu direi-
to à restituição.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento à apelação
cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
BANCO ITAULEASING S/A objetivando reformar sentença (fls163/167) que,
nos autos  da  ação  de  cobrança  de  valor  residual  garantido ajuizada  por
THIAGO  NUNES  CAVALCANTI julgou  parcialmente  procedente  o  pedido
autoral, para determinar à instituição financeira a restituição ao autor do valor
residual  garantido (VRG) resultante do contrato de arrendamento mercantil
celebrado  entre  as  partes,  haja  vista  ter  ocorrido  a  rescisão  amigável  do
contrato,  devidamente  corrigida  monetariamente  pelo  INPC  a  partir  da
sentença acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por
fim,  condenou  o  réu  ao  pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios
sucumbenciais,  estes  fixados  em  15%  (quinze por  cento)  o  valor  da
condenação.
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Em  suas  razões  (fls.170/174),  aduz  o
apelante, em síntese, que a parte autora somente terá direito à devolução do
VRG após a venda do veículo para verificação de saldo remanescente ou
devolução  ao  financiamento  dos  valores  excedentes,  conforme  consta  no
contrato,  requerendo,  portanto,  a  reforma  da  sentença  para  que  seja  a
pretensão autoral julgada improcedente.

Contrarrazões às fls.179/188.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  contudo,
deixou de se pronunciar sobre o mérito, haja vista a ausência de interesse
público que torne necessária a intervenção ministerial (fl.195/198).

É o relatório. 

V O T O

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade, inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou do
seguimento do recurso), conheço do recurso de apelação cível interposto,  e
passo a análise do mérito recursal.

Registra-se  que  insurge-se  o  recorrente
contra decisão do juiz de piso por afirmar ser inadmissível a devolução dos
valores cobrados a título  de valor residual garantido – VRG  sem que tenha
havido a revenda do bem arrendado.

Com razão o apelante.

É que a jurisprudência pacífica do Colendo
Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de que, considerar que é
direito  do  arrendatário  obter  a  devolução  das  parcelas  que  desembolsou
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antecipadamente a título de VRG, desde que estas,  somadas ao valor  da
venda do bem, ultrapassem o montante global do VRG inicialmente pactuado.

Neste  contexto,  corroborando  os
fundamentos já expostos,  importante a  transcrição de ementa do Resp nº
1099212/RJ do Colendo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao Rito dos
Recursos Repetitivos (art. 543-C, do CPC):

“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”.
(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) (Destaquei)

Nos  termos  do  recurso  especial  acima
transcrito,  depreende-se  que,  de  fato,  é  direito  do  arrendatário  obter  a
devolução das parcelas que desembolsou antecipadamente a título de VRG,
desde  que  estas,  somadas  ao  valor  da  venda  do  bem,  ultrapassem  o
montante global do VRG inicialmente pactuado, restando claro que referida
garantia  ao  arrendatário  somente  poderá  se  consolidar  após  a  venda  do
respectivo bem, sendo essa a condição precípua à restituição.

Aplicando-se  ao  caso  vertente,  vê-se  tais
requisitos não foram obedecidos, visto que não consta nos autos qualquer
demonstrativo de venda do bem arrendado, existindo tão somente o contrato
de arrendamento mercantil (fls.27/30).  Necessária, pois, a demonstração de
venda do bem, pela empresa demandada, ora apelante, para que possa ser
analisada  a  obrigação  ou  não  de  restituição  de  valores  à  parte  autora,
conforme entendimento do E.STJ. Confira-se:
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AGRAVO   INTERNO   NO   AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ARRENDAMENTO MERCANTIL.  VALOR
RESIDUAL  GARANTIDO  (VRG).  DEVOLUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE SALDO. SÚMULA Nº 7. VALOR DA
VENDA.  INOVAÇÃO RECURSAL.1.   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.  2.   Rever  as  conclusões  do  tribunal  de
origem  acerca  da  inexistência  de  saldo  favorável  ao
arrendatário demandaria o reexame de elementos fático-
probatórios   da   causa,   procedimento   vedado  pela
Súmula nº 7/STJ. 3.  Não  é  possível  a análise de tese
alegada  apenas  nas  razões  do  agravo  interno  por  se
tratar de evidente inovação recursal. 4. Agravo interno
não provido. (AgInt no AREsp 175.740/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016)

E:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  VALOR
RESIDUAL GARANTIDO (VRG). DEVOLUÇÃO.  1. 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. 2. Agravo regimental não provido.(AgRg
no AREsp 606.990/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
18/06/2015, DJe 04/08/2015)

Ainda:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. VRG. DEVOLUÇÃO APÓS A VENDA DO
BEM.  DISCIPLINAMENTO.  MATÉRIA  SUBMETIDA
AO RITO DO ART. 543-C, DO CPC.APLICAÇÃO DA
SÚMULA  83/STJ.  1.  "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
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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" (4ª
Turma, AgRg no AREsp 480.694/ES, Rel. Ministro LUÍS
FELIPE  SALOMÃO,  unânime,  DJe  de  3.6.2014).  2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp  480.697/DF,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014,
DJe 28/10/2014)

Coadunando  com  o  entendimento  acima,
ante a ausência de substrato fático que permita a realização do cálculo a fim
de se constatar se a  soma do montante que já foi quitado a título de valor
residual  com a  quantia  obtida  em razão da  venda do  automóvel  é  maior,
menor ou igual ao valor global residual,  premente se faz a revenda do bem
arrendado para possibilitar a aferição de existência ou não de sobra financeira
a restituir, não cabendo afirmar sumariamente que não possui o autor direito à
devolução do VRG.

Por  tais  razões,  DÁ-SE PROVIMENTO à
apelação,  pelos  fundamentos  expostos,  reformando-se  a  sentença  para
aplicar ao caso os termos descritos nesta decisão.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, (relator),o Exmo. Des. Luís Silvio Ramalho Júnior ,
e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Marilene Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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