
  
   PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001700-10.2014.815.0751
RELATOR     :  Des. José Ricardo Porto 
APELANTE   : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : Antonio Braz da Silva (OAB/PB nº 12.450-A)
APELADO  : Adenilza da Silva Moura
ADVOGADO : Sávio Soares de Sarmento Vieira (OAB/PB nº 17.679)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
VALOR  RESIDUAL  GARANTIDO.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  RESCISÃO
CONTRATUAL  E  DEVOLUÇÃO  DO  BEM.
POSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO,  APENAS
NOS  TERMOS  DO  ENTENDIMENTO  DA
SÚMULA Nº 564 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INDICAÇÃO  DO  VALOR  ATRAVÉS
DE  PROVA  UNILATERAL.  DESCABIMENTO.
UTILIZAÇÃO  DA  TABELA  FIPE.  DIREITO  À
RESTITUIÇÃO  SE  A  QUANTIA  ADIMPLIDA
SOMADA  AO  MONTANTE  INDICADO  PELA
FIPE  FOR  SUPERIOR  AO  SALDO  DEVEDOR
DO VRG. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO
STJ.  APURAÇÃO  EM  LIQUIDAÇÃO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.

- “No caso de reintegração de posse em arrendamento
mercantil  financeiro,  quando a soma da importância
antecipada a título de valor residual garantido (VRG)
com o valor da venda do bem ultrapassar o total do
VRG  previsto  contratualmente,  o  arrendatário  terá
direito  de  receber  a  respectiva  diferença,  cabendo,
porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de
outras despesas ou encargos pactuados.” (Súmula 564 do
Superior Tribunal de Justiça)



-  Deixando  o  banco  promovido  de  juntar  o
comprovante do montante da venda do veículo por falta
de   outro   parâmetro,   verifico   a   possibilidade     da
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 utilização do valor de mercado, de acordo com a Tabela FIPE.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Banco  Itaucard  S/A,  hostilizando
sentença  proferida  pelo  MM.  Juiz  da  2ª  Vara  Mista  de  Bayeux,  que,  nos  autos  da  “Ação  de
Cobrança de Valor Residual Garantido - VRG” ajuizada por  Adenilza da Silva Moura, julgou
parcialmente procedente a demanda.

Na sentença, o Magistrado primevo condenou “o réu a restituir à autora de forma
simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, os
valores pagos a título de VRG, a serem apurados em liquidação de sentença, autorizada desde já a
compensação com eventual crédito da ré de parcelas vencidas e não pagas, até a entrega do bem.” 

Impôs, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, fls. 93/98, o apelante alega, em suma, a necessidade da
realização de cálculo a fim de confirmar se há valores a serem devolvidos a título de VRG, sendo
imprescindível apurar a quantia percebida com a venda do bem.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fls. 119v.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(fls. 126/129).

É o relatório. 

VOTO

Infere-se  dos  autos  que  a  autora,  ora  apelante,  aforou  a  presente  demanda
objetivando a devolução da importância de R$ 5.262,50 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais
e cinquenta centavos) correspondente à parcela do Valor Residual Garantido – VRG, adimplida
antecipadamente, em razão da rescisão do pacto de arrendamento mercantil firmado com o banco
promovido.

Como se sabe, o contrato de  leasing consiste na transferência da posse de um bem
mediante pagamento de contraprestações periódicas. Ao final do prazo do ajuste, ao arrendatário
são permitidas 03 (três) opções: a renovação do contrato de arrendamento, a extinção da avença
com a devolução do bem, ou a aquisição deste.
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Assim,  o  VRG  nada  mais  é  do  que  a  estipulação  da  cláusula  que  antecipa  o
pagamento desse montante, cujo adimplemento não impõe, necessariamente, a opção de compra,
pois, rescindido o contrato, a importância desembolsada deve ser devolvida ao arrendatário.

Pois bem, a Súmula n.° 564 do Superior Tribunal de Justiça, editada em fevereiro de
2016, preceitua que “no caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil  financeiro,
quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor
da venda do bem  ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito
de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de
outras despesas ou encargos pactuados”

Essa tese já vem sendo adotada desde 2013, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n.° 1099212/RJ, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973, assim ementado:

“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 Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013,
DJe 04/04/2013).

Por  sua  vez,  o  decisum objeto  deste  apelo  adotou  posicionamento  no  seguinte
sentido:

“Ocorrida a rescisão do contrato, com a reintegração do veículo pelo
Banco, é imperativa a devolução dos valores pagos a título de VRG em
razão do distrato, uma vez que o VRG pago antecipadamente consiste em
garantia  para  aquisição  futura  do  veículo  e  não  contraprestação  ou
abatimento  do  preço,  que  possibilite  retenção  pela  instituição
financeira.” - (fls. 88).

Em que pese a instituição financeira asseverar que o bem foi vendido em leilão pelo
importe de R$ 16.235,07 (dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sete centavos), a tela de
computador por ela juntada (fls. 36) não serve como documento idôneo para comprovar o valor
arrecadado.

De fato, cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, juntar com sua peça de
defesa um documento que comprovasse a venda do bem pela quantia apontada.
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E assim,  tendo  em vista  a  não  apresentação do comprovante,  por  falta  de  outro
parâmetro, verifico a possibilidade da utilização do valor de mercado de acordo com a Tabela FIPE.

Nesse sentido, reiterados julgados dos Tribunais Pátrios:

“ARRENDAMENTO  MERCANTIL DE  BEM  MÓVEL.  RESTITUIÇÃO
DE  VRG.  Não  comprovado  pela  arrendadora  o  valor  da  venda  do
veículo em leilão, com a apresentação de documento idôneo, de rigor
que se adote o valor de mercado pela Tabela FIPE para que seja feito o
cálculo do valor devido à arrendatária relativo ao VRG pago. Recurso
provido.” (TJSP; APL 1026910-48.2017.8.26.0100; Ac. 10894018; São Paulo;
Vigésima  Sexta  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Felipe  Ferreira;  Julg.
19/10/2017; DJESP 31/10/2017; Pág. 2675) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VRG
PAGOS  ANTECIPADAMENTE.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. VEÍCULO REINTEGRADO À POSSE DA FINANCEIRA,
EM  AÇÃO  JUDICIAL,  APÓS  A  MORA  CONTRATUAL  DA
ARRENDATÁRIA/APELANTE.  POSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO,
NOS  TERMOS  DO  ENTENDIMENTO  DA  SÚMULA  Nº  564  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  VALOR  DE  VENDA  DO  BEM.  PRETENSÃO
RECURSAL PARA QUE SEJA ADOTADO O VALOR DA TABELA FIPE,
EM  OBSERVÂNCIA  À  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA  PROFERIDA
APÓS A INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM EXIBIR NOS
AUTOS  OS  DOCUMENTOS  REFERENTES  À  VENDA
EXTRAJUDICIAL DO AUTOMÓVEL, PARA FINS DOS CÁLCULOS DE
RESTITUIÇÃO DO VRG. JUNTADA EXTEMPORÂNEA ACEITA PELO
JUIZ  A  QUO.  POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PRECLUSÃO  AO
MAGISTRADO PARA QUESTÕES PROBATÓRIOS, PREVALECENDO
A  BUSCA  DA  VERDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  ÀS  PARTES.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
MANTIDA,  COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.  1.  Nos
termos da Súmula nº 564 do Superior Tribunal de Justiça: No caso de
reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a
soma da importância antecipada a título de valor  residual  garantido.
VRG com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto
contratualmente,  o  arrendatário  terá  direito  de  receber  a  respectiva
diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto
de outras despesas ou encargos pactuados, conforme restou procedente a
pretensão inicial. 2. Entretanto, o valor de venda do bem para fins do
cálculo de restituição do VRG deve ser  aquele  da venda do veículo
conforme demonstrado nos autos pela instituição financeira, ainda que
a documentação pertinente tenha sido exibida após o prazo fixado pelo
Juiz a quo, sob pena de aplicação da tabela Fipe, considerando que a
iniciativa probatória do julgador, em busca da verdade real, não está
sujeita  a  preclusão,  uma vez  que,  em  questões  probatórias,  não  há
preclusão para o magistrado (AgInt no AREsp 954.805/RJ, Rel. Ministro
Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em  25/10/2016,  DJe
07/11/2016).3.  Havendo  manutenção  da  sentença  de  procedência  do
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pedido  inicial,  conforme  proferida  no  feito,  são  devidos  honorários
recursais ao patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código  de  Processo  Civil.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO.” (TJPR; ApCiv 1715007-7; Ponta Grossa; Décima Sétima Câmara
Cível;  Relª  Desª  Rosana  Amara  Girardi  Fachin;  Julg.  13/09/2017;  DJPR
22/09/2017; Pág. 231) (Grifei)

“APELAÇÃO.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  VEÍCULO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VRG. DEVOLUÇÃO. CÁLCULOS. I.
O  cálculo  realizado  pela  Contadoria  Judicial  apurou  importância
excessiva e em desacordo com o título judicial, pois somou ao montante
pago pelo VRG, o valor do veículo pela tabela FIPE. II. Mantida a r.
Sentença que não acolheu os cálculos da Contadoria e concluiu que os
valores depositados pelo Banco eram suficientes para quitar o débito,
extinguindo  o  processo  pela  satisfação  da  obrigação.  III.  Apelação
desprovida.”  (TJDF;  APC  2011.04.1.011491-8;  Ac.  994.597;  Sexta  Turma
Cível; Relª Desª Vera Lúcia Andrighi; Julg. 08/02/2017; DJDFTE 22/02/2017)

Sendo assim, a questão quanto ao montante a ser ou não restituído à apelada deverá
ser  resolvida  em sede  de  liquidação  de  Sentença,  a  partir  da  utilização  do  valor  de  mercado
(demonstração esta através da Tabela FIPE do mês em que ocorreu o leilão), mostrando-se cabível,
portanto, a reforma da Sentença quanto à matéria.

Por derradeiro,  com o resultado da celeuma jurídica,  em que ambos os litigantes
foram vencidos  em parte,  determino a  sucumbência  recíproca,  mantendo o  percentual  de  15%
(quinze por cento) do valor da condenação, respeitando a gratuidade judiciária outrora deferida ao
autor, bem como a vedação da compensação imposta pelo § 14 do art. 85 do CPC/15.

Por tais  razões,  amparado em todos os fundamentos expostos acima,  PROVEJO
PARCIALMENTE  o  Recurso  Apelatório,  para  determinar  que  a  devolução  do  valor  pago
antecipadamente,  a  título  de  VRG,  somente  seja  procedida,  caso o  produto  da  soma do VRG,
devidamente quitado pela parte, com o seu valor de mercado segundo a Tabela FIPE à época do
leilão, seja superior ao montante pactuado como VRG, cabendo ainda, se estipulado no acordo, o
prévio  desconto  de  outras  despesas  ou encargos contratuais,  com a  sucumbência  recíproca  nos
termos acima expostos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador  Leandro dos Santos  e o Excelentíssimo Senhor Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti  Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Des. José Ricardo Porto
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J12/R11
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