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APELAÇÃO.  CONTRATO DE  LEASING.  REINTEGRAÇÃO DE
POSSE  E  RECONVENÇÃO.  PEDIDO  DE  PAGAMENTO
INTEGRAL  DE  VRG.  INDEFERIMENTO.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  RESULTADO  DA  VENDA  DO
VEÍCULO. ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  6º,  VIII,  DO  CDC.
APURAÇÃO  DE  EVENTUAL  DIFERENÇA  A  SER  PAGA  POR
OCASIÃO  DA  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

- Súmula nº  564,  do STJ:  “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” (SEGUNDA
SEÇÃO - Publicação: DJe 29/02/2016 – Julgamento: 24/02/2016).

- Imperiosa a restituição do VRG" 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. Tal constatação, obviamente,
somente poderá ocorrer quando constarem dos autos informações
sobre a venda do veículo, fato este que sequer se tem certeza que
ocorreu,  dado  ao  absoluto  silêncio  da  instituição  financeira
recorrida. Em tal cenário, entendo que assiste razão ao recorrente
quando afirma que transferir para o consumidor o ônus da prova
de tal fato implica em inviabilizar sua pretensão, em virtude da



dificuldade de demonstrar a venda do bem. Implica, também, na
inobservância do CDC, notadamente o disposto no art. 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor,  que consagra a facilitação da
defesa dos direitos  do consumidor,  inclusive  com a inversão do
ônus  da  prova.  Provimento  parcial  do  recurso  para  julgar
parcialmente procedente a reconvenção e determinar que eventual
diferença de pagamento do VRG seja apurada em liquidação de
sentença.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do Estado da Paraíba,  por  unanimidade,  dar  provimento parcial  ao  apelo,  nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 169.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse promovida por  Banco
Itauleasing S. A.  e improcedente o pedido reconvencional ajuizado pelo ora recorrente,
Marnil Chianca Rodrigues.

Na  sentença,  o  magistrado  apontou  a  inadimplência  do  réu  e
confirmou a liminar de reintegração de posse do automóvel objeto do contrato de leasing.
De outro lado, negou a pretensão de devolução do VRG, aduzindo que como não havia
sido alienado o veículo, não era possível saber o valor da venda, daí porque a devolução
da suposta diferença estava sujeita a evento futuro e incerto, de modo que a pretensão
consistia em mera expectativa de direito.

Inconformado,  recorre  o  réu/reconvinte  aduzindo  que  pediu  a
devolução  do  VRG  integralmente,  de  modo que  caberia  ao  autor/reconvindo  alegar  e
comprovar  que  ainda  não  vinha  alienado  o  veículo  quando  da  apresentação  da
contestação e no decorrer da demanda, bem assim que a venda tinha sido realizada em
valor igual ou inferior ao VRG pago até então.

Insurge-se contra o fato do magistrado ter-lhe imputado o ônus da
prova de fato extintivo do seu próprio direito,  quando deveria  ter  recaído tal  encargo
sobre a instituição financeira responsável pela alienação do bem.

Acrescenta que a recorrida tem mais facilidade de provar a venda do
veículo e de que se tal prova couber ao consumidor, na prática, este nunca poderá reaver
eventual diferença do valor do VRG, já que o proprietário do automóvel poderá aliená-lo
em qualquer lugar do país, inviabilizando a prova.



Alega que “[…] se o banco nem alegou nem comprovou se o veículo
já  foi  revendido,  a  quem  e  por  quanto,  deveria  o  juízo  da  1ª  instância  ter  julgado
totalmente procedente a Reconvenção [...]”.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  reformar  a
sentença, julgando-se procedentes os pedidos realizados na reconvenção, determinando a
devolução integral do VRG pago pelo apelante, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em  sede  de  contrarrazões,  o  autor/reconvindo  alega  matéria
absolutamente destoando da temática posta no recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

O exame dos  autos  revela  que  o  autor  –  Banco  Itauleasing  S.  A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Marnil Chianca Rodrigues, em razão da
inadimplência deste no pagamento das prestações do contrato de leasing firmado entre os
litigantes. Por ocasião da contestação, o réu apresentou reconvenção, oportunidade em que
pediu a devolução integral do VRG.

Na sentença, o magistrado acolheu a pretensão do autor e afastou a
do réu, aduzindo que a pretensão deste não poderia ser acolhida, eis que consubstanciada
em mera expectativa de direito, consubstanciada na possibilidade de que o valor da venda
do bem fosse maior que a quantia paga a título de VRG.

A controvérsia devolvida à Corte, portanto, reside em definir se, na
impossibilidade de apuração imediata  da existência  de saldo a  devolver,  em razão da
ausência de informações sobre a venda do veículo, é possível transferir tal verificação para
momento posterior, especificamente a liquidação da sentença.

Registre-se, de antemão, apenas para ressaltar o direito do recorrente
à devolução de eventual diferença a título de VRG a ser apurada após a operação (venda
do veículo), o entendimento sufragado por ocasião do julgamento do Resp nº 1.099.212/RJ,
que resultou na edição da Súmula nº 564, do STJ:

“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”  (SEGUNDA  SEÇÃO  -
Publicação: DJe 29/02/2016 – Julgamento: 24/02/2016)

Em  outras  palavras,  imperiosa  a  restituição  do  VRG"  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. Tal constatação, obviamente, somente poderá ocorrer
quando constarem dos autos informações sobre a venda do veículo, fato este que sequer se
tem certeza que ocorreu, dado ao absoluto silêncio da instituição financeira recorrida.

Em  tal  cenário,  entendo  que  assiste  razão  ao  recorrente  quando
afirma  que  transferir  para  o  consumidor  o  ônus  da  prova  de  tal  fato  implica  em
inviabilizar  sua pretensão,  em virtude da dificuldade de demonstrar  a venda do bem.
Implica, também, na inobservância do  CDC, notadamente o disposto no art. 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, que consagra a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,  inclusive  com  a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Em  casos  dessa  natureza,  a  jurisprudência  tem  admitido  a
possibilidade de que a apuração se dê em sede de liquidação de sentença, como é possível
conferir nos precedentes que seguem:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  CONTRATO  CELEBRADO  EM  16.01.2009.
SENTENÇA  QUE  JULGOU  PROCEDENTES  OS  PEDIDOS  DA
INICIAL.  1.  VALOR  RESIDUAL  DE  GARANTIA
(VRG).RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO. CÁLCULO
PARA  APURAÇÃO  DE  EVENTUAL  SALDO  POSITIVO  EM
FAVOR  DO  ARRENDATÁRIO.  EQUACIONAMENTO  DO
CUSTO DA TRANSAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA APÓS A VENDA DO BEM. 2. READEQUAÇÃO DA
SUCUMBÊNCIA.  RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1246686-1 - Cascavel - Rel.:
Luis  Sérgio  Swiech  -  Unânime  -  -  J.  22.10.2014)  (TJ-PR  -  APL:
12466861 PR 1246686-1 (Acórdão), Relator: Luis Sérgio Swiech, Data
de Julgamento: 22/10/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação:
DJ: 1453 17/11/2014)



APELAÇÃO  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  C.C.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO Arrendamento mercantil Resilição de
contrato, pela perda de interesse da arrendatária na continuidade
da avença. Devolução do valor do VRG pago antecipadamente pela
arrendatária Eventual restituição de valores à autora dependerá da
existência de crédito a ser apurada em liquidação de sentença,  a
partir da comparação entre a soma do valor da venda do bem e do
VRG pago antecipadamente pelo arrendatário, e o VRG previsto no
contrato  somado  com  as  contraprestações  vencidas  e  outros
eventuais  débitos  contratuais  (Recurso  repetitivo  REsp  nº
1.099.212/RJ)  Recurso  parcialmente  provido.  (TJ-SP  -  APL:
00059481620128260320 SP 0005948-16.2012.8.26.0320,  Relator:  Hugo
Crepaldi,  Data de Julgamento:  19/03/2015,  25ª  Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 19/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.516.398-3, DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL  DE  ARAUCÁRIA  DA  COMARCA  DA  REGIÃO
METROPOLITANA  DE  CURITIBA.  APELANTE:  BRADESCO
LEASING  S/A  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  APELADA:
ATLÂNTICA  TÉCNICA  EM  MONTAGEM  E  MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL  LIMITADA  RELATOR:  DES.  LAURI  CAETANO
DA  SILVA  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  AÇÃO  COM  PEDIDOS  DE
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  ADIANTADOS  A  TÍTULO  DE
VRG,  INEXIGIBILIDADE  DA  TARIFA  DE  CADASTRO  E
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PEDIDOS JULGADOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE  POSSE  EM  TRÂMITE  PARALELO  (AUTOS  Nº  857/2009).
LIMINAR  DEFERIDA.  MANDADO  CUMPRIDO.  VRG.
RELAÇÃO  DE  DÉBITOS  E  CRÉDITOS  DA  OPERAÇÃO
FINANCEIRA. SÚMULA 564 DO STJ. APURAÇÃO DE SALDO
CREDOR OU DEVEDOR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Quando o credor arrendante retoma a posse do bem
arrendado,  operando  a  rescisão  do  contrato,  o  direito  do
arrendatário obter a devolução dos valores antecipados a título de
VRG,  depende  da  apuração  do  saldo  credor  ou  devedor  do
contrato, nos termos da súmula 564 do STJ. A apuração do saldo
devedor  ou  credor  do  contrato  pode  ser  realizada  em  sede  de
liquidação de sentença, constituindo em favor do autor ou do réu
um  título  executivo,  consoante  precedente  do  STJ  no  REsp  nº
1.300.213-RS. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1516398-3 - Araucária - Rel.:
Lauri Caetano da Silva - Unânime - - J. 22.06.2016) (TJ-PR - APL:
15163983 PR 1516398-3 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva,



Data  de  Julgamento:  22/06/2016,  17ª  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: DJ: 1843 18/07/2016)

Assim, cabe à executada apresentar a prova da alienação do veículo e
do  valor  correspondente  e,  caso  não  apresente  injustificadamente  os  documentos
necessários à apuração do valor residual a ser devolvido, na forma indicado no precedente
do STJ, aplicar-se-á ao caso o estabelecido pelo art. 524, § 4º, do Código de Processo Civil1.
Sobre o tema:

“AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  VALORES.  CONTRATO  DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CUMPRIDA.  RECURSO  DE  APELAÇÃO  01  -  PARTE  RÉ:
DEVOLUÇÃO DO VRG. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA
DA VENDA DO VEÍCULO QUE CABE À EXECUTADA. TERMO
INICIAL  DOS  JUROS  MORATÓRIOS  E  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1.  Se
houver resolução do contrato e o arrendador retomar o bem, o VRG
deve ser devolvido ao arrendatário, sob pena de enriquecimento
indevido, até mesmo porque o arrendante já permanecerá com o
valor  do  bem  vendido  a  terceiro  e  o  arrendatário  perderá  a
possibilidade de fruição da coisa arrendada. 2. Quanto à forma de
devolução dos valores pagos, deve-se observar o decidido no REsp
nº  1.099.212-RJ  de  relatoria  do  Ministro  MASSAMI  UYEDA,
julgado em  27/02/2013,  ou  seja,  imperiosa  a  restituição  do  VRG
"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",
questão a ser analisada em sede de liquidação. 3. Caso a apelante
não  apresente  injustificadamente  os  documentos  necessários  à
apuração do valor  residual  a  ser  devolvido nos  termos do REsp
supracitado, aplicar-se-á ao caso o estabelecido pelo artigo 524, §§
4º e 5º do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO 02 -
PARTE  AUTORA:  FORMA  DE  DEVOLUÇÃO  DO  VRG.
COMPROVANTE  DE  VENDA  DO  VEÍCULO  A  SER
APRESENTADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  ÔNUS  DE  SUCUMBÊNCIA  MANTIDOS.
RECURSO IMPROVIDO.1. Quanto ao ônus de sucumbência, não
há  que  se  falar  em  sua  redistribuição,  eis  que,  mesmo  após  a
análise  dos  recursos  interpostos,  a  sentença  não  foi  reformada,
tendo sido observado o estabelecido pelo artigo 20 do Código de
Processo  Civil  de  1973,  haja  vista  a  sucumbência  recíproca  das

1 Por outro lado, não se cogita de preclusão na apresentação de documento demonstrando o preço efetivamente praticado com a
alienação  extrajudicial  porque  houve por  bem o  magistrado de  primeiro  grau reconhecer  apenas  o an  debeatur,  diferindo a
respectiva liquidação para fase seguinte (art. 524, § 4º, CPC), ocasião em que a instituição financeira será instada a apresentar o
recibo de venda, somente então, sob pena de o acerto de contas ser realizado a partir da tabela FIPE vigente quando da apreensão.
(TJ-SP 10052078020178260223 SP 1005207-80.2017.8.26.0223, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 10/11/2017, 35ª Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2017)



partes”.  (TJPR  -  18ª  C.Cível  -  AC  -  1576471-5  -  Curitiba  -  Rel.:
Marcelo Gobbo Dalla Dea - Unânime - - J. 22.02.2017) (TJ-PR - APL:
15764715 PR 1576471-5  (Acórdão),  Relator:  Marcelo  Gobbo Dalla
Dea,  Data de  Julgamento:  22/02/2017,  18ª  Câmara Cível,  Data de
Publicação: DJ: 1986 10/03/2017)

Desta feita, nos exatos moldes delineados pelo C. STJ, em liquidação
de sentença,  os  valores  pagos antecipadamente  a  título  de  VRG deverão  ser  somados
àquele obtido com a alienação extrajudicial do bem arrendado, deduzidos posteriormente
do total do VRG contratado. Havendo saldo positivo desta primeira operação, deverão ser
compensadas eventuais prestações em aberto, além dos encargos contratuais ajustados. Se
existente  saldo  a  ser  restituído  ao  arrendatário,  tais  valores  deverão  ser  corrigidos
monetariamente  (art.  406,  do CC)  desde a  devolução do veículo  e  acrescidos  de juros
moratórios legais a partir da citação.

Isto posto, dou provimento parcial ao recurso para julgar procedente
em parte a reconvenção, condenando o recorrido a devolver eventuais diferenças a serem
apuradas  em  liquidação  de  sentença.  Condeno  a  parte  recorrida  a  pagar  custas  e
honorários  advocatícios  referentes  à  reconvenção  (CPC,  art.  85,  §  1º),  cujo  percentual
deverá ser definido também após a liquidação da sentença. É como voto.

Decisão.

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Pessoa, 18 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


