
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
RECLAMAÇÃO Nº 0001490-73.2017.8.15.0000.
Relator :Des. José Ricardo Porto.
Reclamante :Banco Itauleasing S/A.                    
Advogado :Antônio Braz da Silva (OAB/PB nº 12.450-A).
Reclamado :2ª Turma Recursal da Capital.
Interessado :José Vicente de Oliveira.   
Advogado :Hélio Eduardo Silva Maia (OAB/PB nº 13.754).          

RECLAMAÇÃO.  ACÓRDÃO  DE  TURMA  RECURSAL  DE
JUIZADO  ESPECIAL.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  DEVOLUÇÃO  DO  VRG.  AUSÊNCIA  DE
SIMILITUDE  DO  ACÓRDÃO  RECLAMADO  COM  O
PRECEDENTE  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA
JULGADO  SOB  O  RITO  DOS  RECURSOS  REPETITIVOS.
CONFLITO  INEXISTENTE.  DESCABIMENTO  DA  VIA
RECLAMATÓRIA.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DE
MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 127, X, DO RITJPB C/C
ART. 485, I E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

- A orientação manifestada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento
do REsp nº 1.099.212/RJ, não se assemelha à hipótese dos autos, já
que pressupõe a venda do bem para fins de apuração de eventual saldo
do VRG, situação não demonstrada no caso.

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

-  “O entendimento manifestado pela Segunda Seção no julgamento
mencionado recurso repetitivo não se aplica à hipótese dos autos, já
que pressupõe a venda do bem para fins de apuração de eventual
saldo do VRG, situação não ocorrente no caso.” (STJ. Rlc nº 15645.
Rel. Min. Raul Araújo. P. em 05/02/2014).

- “Não se vislumbrando confronto entre a decisão reclamada e aquela
proferida em precedente obrigatório,  a reclamação não poderá ser
conhecida, posto que a situação não se enquadra dentre as hipóteses



de cabimento elencadas no art. 988, incisos I a IV, do Novo Código de
Processo Civil.” (TJPB. Reclamação nº 00000824-72.2017.815.0000.
Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. P. em 14/06/2017)

VISTOS.

Trata-se de Reclamação apresentada pelo  Banco Itauleasing S/A em
face de Acórdão da 2ª Turma Recursal de Capital, o qual condenou a instituição financeira
na devolução do Valor Residual Garantidor (VRG), no importe de R$ 5.473,28 (cinco mil,
quatrocentos e setenta e três reais, e vinte e oito centavos).

Informa o reclamante que o decisum reclamado diverge da orientação
firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.099.212/RJ, dando conta 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”.

Logo em seguida, alega que “enquanto o acórdão recorrido considera
suficiente,  para determinar a devolução do VRG em sua integralidade,  o  simples não
exercício da opção de compra, om acórdão paradigma destaca que o valor a ser devolvido
é o resultado da amortização realizada a partir do preço obtido com a venda do bem, e o
valor a ser devolvido, se houver, será apenas a quantia positiva apurada” - fls. 07.

Dito  isso,  assevera  que  o  reclamado  não  poderia  ter  divergido  do
posicionamento adotado pelo STJ.

Ao final, requer, em caráter liminar, o sobrestamento dos efeitos da
deliberação impugnada e,  no mérito,  o  provimento  da  reclamação,  com a  consequente
anulação  do  julgado  proferido  pela  Turma  Recursal,  garantindo-lhe  o  entendimento
firmado pela Corte da Cidadania - fls. 02/09.

Medida emergencial indeferida – fls. 66/68.

Informações prestadas pelo reclamado – fls. 77.

Contestação apresentada pela parte interessada – fls. 79/85.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela
improcedência da reclamação – fls. 87/93.

É o relatório que se faz necessário. DECIDO.

Como pode ser visto do relatório, o reclamante busca, através desta
via, a cassação dos efeitos de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Capital, o qual
condenou a instituição financeira na devolução do Valor Residual Garantidor (VRG), no
importe  de  R$ 5.473,28 (cinco  mil,  quatrocentos  e  setenta  e  três  reais,  e  vinte  e  oito
centavos).

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  acórdão  objeto  desta  Reclamação  adotou
posicionamento no seguinte sentido:

“Contudo, analisando os autos, vislumbra-se que o promovido não
trouxe aos autos documentos comprovando a venda do veículo para a
devida aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não podendo prejudicar o consumidor em razão da desídia do
banco, entendo que deve ser devolvido o valor integral pago a título
de  VRG,  o  que  totaliza  a  importância  de  R$  5.473,28,  corrigidos
monetariamente pelo INPC a contar da reintegração, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a contar da cotação” - fls. 45.

Portanto,  a  decisão reclamada determinou a  restituição  dos  valores
pagos a título de VRG, pois a instituição financeira, apesar de alegar que vendeu o veículo,
não trouxe provas de sua alienação, de modo que deixou de demonstrar a diferença entre o
valor de venda do automóvel, a soma do VRG quitado e o total do VRG pactuado na
contratação.

Desse modo, a orientação manifestada pela Segunda Seção do STJ, no
julgamento  do  REsp  nº  1.099.212/RJ,  não  se  assemelha  à  hipótese  dos  autos,  já  que
pressupõe a venda do bem para fins de apuração de eventual saldo do VRG, situação não
demonstrada no caso.

Nesse sentido, em sede de reclamação tratando de caso análogo, trago
à baila decisão do eminente Ministro Raul Araújo, integrante da Corte da Cidadania:

“Cuida-se  de  reclamação  ajuizada  por  BANCO  BRADESCO



FINANCIAMENTOS S/A em face do v.  acórdão proferido pela col.
Turma de Recursos do Estado do Paraná.
Narram os autos que LUCIANE APARECIDA COSTA COELHO, ora
interessada,  ajuizou  ação  de  cobrança  em  desfavor  da  instituição
financeira,  ora  reclamante,  requerendo  a  restituição  do  Valor
Residual  Garantido  (VRG)  pago  no  contrato  de  arrendamento
mercantil,  diante da reintegração de posse do bem arrendado, bem
como  a  devolução,  em  dobro,  dos  serviços  correspondentes  não
bancários e serviços de terceiros (fls. 14/24).
Em sentença às fls. 75/76, a ação foi julgada improcedente. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 90/91).
Inconformada,  a  ora  interessada  interpôs  recurso  inominado  (fls.
96/106), ao qual a Turma Recursal Reclamada deu provimento para
condenar o reclamante ao pagamento de R$ 15.325,12 (quinze mil,
trezentos e vinte e cinco reais e doze centavos) a título de restituição
do  VRG,  tendo  a  interessada  desistido  da  cobrança  das  taxas
administrativas.
Nas razões da presente reclamação, a instituição financeira alega que
o v. aresto a quo viola entendimento desta Corte Superior, em relação
à  forma  de  devolução  do  VRG,  firmado  no  julgamento  do  REsp
1.099.212/RJ, julgado sob o rito de recurso repetitivo (art. 543-C do
CPC).
Por  fim,  requer  seja  deferida  liminar,  a  fim  de  suspender  o
processamento  do  feito  originário,  até  o  julgamento  final  desta
Reclamação.  Pugna,  ainda,  pelo  recebimento  e  provimento  desta
reclamação para adequar o aresto vergastado à orientação firmada
por esta Corte superior.
É o relatório. Passo a decidir.
A Corte  Especial,  apreciando  questão  de  ordem levantada  na Rcl
3.752/GO,  em  atenção  ao  decidido  nos  EDcl  no  RE  571.572/BA
(relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela possibilidade de se
ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade de adequar
as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais
estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de modo a
evitar  a  manutenção  de  decisões  conflitantes  a  respeito  da
interpretação  da  legislação  infraconstitucional  no  âmbito  do
Judiciário.
Assim, buscando adaptar o instituto da reclamação ao novo propósito
a ele confiado, foi editada a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de
2009, que se aplica a este feito.
A eg. Segunda Seção, em 9 de novembro de 2011, no julgamento das
Reclamações  3.812/ES  e  6.721/MT,  em  deliberação  quanto  à
admissibilidade  da  Reclamação  disciplinada  pela  mencionada
Resolução  nº  12,  firmou  posicionamento  no  sentido  de  que  a
expressão  ‘jurisprudência  consolidada’,  restringe-se  a  precedentes
exarados  no  julgamento  de  recursos  especiais  em  controvérsias
repetitivas  (art.  543-C  do  CPC)  ou  enunciados  de  Súmula  da
jurisprudência.
Impende destacar, ainda, que a eg. Segunda Seção também já firmou
entendimento de que tais requisitos podem ser mitigados em casos de
teratologia ou manifesta ilegalidade do acórdão vergastado.  Nesse
sentido, confira-se o seguinte precedente:



‘RECLAMAÇÃO.  RESOLUÇÃO  STJ  Nº  12/2009.  DIVERGÊNCIA
ENTRE  ACÓRDÃO  DE  TURMA  RECURSAL  ESTADUAL  E  A
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
ASSALTO  NO  INTERIOR  DE  ÔNIBUS  COLETIVO.  CASO
FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA  TRANSPORTADORA.  MATÉRIA  PACIFICADA  NA
SEGUNDA SEÇÃO.
1.   A  egrégia  Segunda  Seção  desta  Corte,  no  julgamento  das
Reclamações nº 6.721/MT e nº 3.812/ES, no dia 9 de novembro de
2011,  em  deliberação  quanto  à  admissibilidade  da  reclamação
disciplinada pela Resolução nº 12, firmou posicionamento no sentido
de que a expressão jurisprudência consolidada’ deve compreender: (i)
precedentes  exarados  no  julgamento  de  recursos  especiais  em
controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC) ou (ii) enunciados de
Súmula da jurisprudência desta Corte.
2.  No  caso  dos  autos,  contudo,  não  obstante  a  matéria  não  estar
disciplinada  em  enunciado  de  Súmula  deste  Tribunal,  tampouco
submetida ao regime dos recursos repetitivos, evidencia-se hipótese
de teratologia a justificar a relativização desses critérios.
3. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior, há tempos, é
no sentido de que o assalto à mão armada dentro de coletivo constitui
fortuito a afastar a responsabilidade da empresa transportadora pelo
evento  danoso  daí  decorrente  para  o  passageiro.  4.  Reclamação
procedente.’ (Rcl 4.518/RJ, Rel.  Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  29/02/2012,  DJe
07/03/2012)
No caso em liça, a questão cinge-se a examinar se a conclusão da
Turma  Recursal  estaria  em  dissonância  com  o  entendimento
firmado  no  REsp  1.099.212/RJ,  julgado  sob  o  rito  de  recurso
repetitivo (art. 543-C do CPC), 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.’ (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)
O entendimento  manifestado pela  Segunda  Seção no  julgamento
mencionado recurso repetitivo não se aplica à hipótese dos autos, já
que pressupõe a venda do bem para fins de apuração de eventual
saldo do VRG, situação não ocorrente no caso, conforme excerto da
própria emenda do aresto a quo (fl.196):
‘CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. ARRENDAMENTO



MERCANTIL.  RESCISÃO DE CONTRATO COM RETOMADA DO
BEM.  VRG  PAGO  ANTECIPADAMENTE.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM.
ÔNUS  DA  PROVA  DO  ARRENDANTE.  NÃO  DEMONSTRADO
SALDO DEVEDOR A TÍTULO DE VRG. DEVER DE RESTITUIR O
VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE VRG.DESISTÊNCIA DA AÇÃO
EM  RELAÇÃO  AOS  CUSTOS  ADMINISTRATIVOS  DO
FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
(...)
2.  Conforme  decisão  proferida  no  REsp  1.099.212,  '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'.
4. No caso dos autos, não restou comprovado o valor obtido com a
venda do bem, portanto, o arrendante não logrou êxito em demonstrar
que o produto da venda do bem foi insuficiente para a quitação do
VRG  contratado,  hipóteses  em  que  poderia  reter  integral  ou
parcialmente,  o  VRG  pago  antecipadamente.  Desse  modo,  a
restituição do VRG pago é medida que se impõe.
(...)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.’ 
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, do RISTJ, nego
seguimento  à  reclamação.”  (STJ.  Rlc  nº  15645.  Rel.  Min.  Raul
Araújo. P. em 05/02/2014). Grifei.

Destarte,  considerando  que  a  admissibilidade  da  reclamação  está
condicionada à contrariedade do julgado da Turma Recursal com o entendimento firmado
em julgamento de recursos repetitivos, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe.

Ressalto que esse posicionamento já foi adotado nesta Corte:

“RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO POR
TURMA RECURSAL.  SUPOSTO DESRESPEITO À AUTORIDADE
DE  DECISÕES  DO  STJ.  INVOCAÇÃO  DOS  ACÓRDÃOS
LAVRADOS  NOS  AUTOS  DO  RECURSO  ESPECIAL  N.°
1.255.573/RS  E  DO  RECURSO  ESPECIAL  N.°  1.251.331/RS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O CASO
CONCRETO  E  OS  PARADIGMAS  INVOCADOS.  DISCUSSÃO
REFERENTE  À  DENOMINADA  "TARIFA  DE  SEGURO  DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA". RUBRICA NÃO DEBATIDA PELO STJ.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
1.  Nos  julgamentos  dos  Recursos  Especiais  nos  1.255.573/RS  e
1.251.331/RS,  o  STJ tratou da cobrança da Tarifa  de Abertura de
Crédito (TAC), da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), da Tarifa de
Cadastro,  da Comissão de Permanência,  do financiamento do IOF
incidente  sobre  mútuos  bancários  e  da  capitalização  de  juros
remuneratórios,  nada  dispondo  a  respeito  da  assim  denominada
"Tarifa  de  Seguro  de  Proteção  Financeira",  o  que  evidencia  a
ausência de similitude fática e jurídica entre o caso concreto e os



paradigmas invocados. 2.  A ausência de similitude entre a matéria
debatida  no caso  concreto  e  os  paradigmas  invocados  fulmina o
interesse-adequação da reclamação, o que impõe o indeferimento in
limine da inicial pelo Relator. Precedentes do STJ. Aplicação do art.
127, X, do RITJPB.” (TJPB. Reclamação nº 00006656620168150000.
Rel.  Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.  J. em 26/06/2016).
Grifei.

E ainda:

“RECLAMAÇÃO  CONTRA  ACÓRDÃO  DE  TURMA  RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ
EM  RECURSO  REPETITIVO.  INEXISTÊNCIA  DE  CONFLITO.
PRESSUPOSTOS  AUTORIZADORES  DA  RECLAMAÇÃO  NÃO
ATENDIDOS.  DESCABIMENTO  DA  AÇÃO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 127, X, DO RITJPB E ART. 485, INCISOS I E IV, DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- O Novo Código de Processo Civil passou a tratar do instituto da
Reclamação, admitindo a propositura da referida via nas hipóteses
taxativas  elencadas  no  art.  988,  dentre  as  quais,  “garantir  a
observância  de  acórdão  proferido  em  julgamento  de  incidente  de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência”.
-  O  STJ,  por  ocasião  do  julgamento  do  Recurso  Especial  nº
1.251.331/RS, procedido sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu
que “a cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se
baseada  em  contratos  celebrados  até  30.4.2008,  ressalvado  abuso
devidamente  comprovado  caso  a  caso,  por  meio  da  invocação  de
parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto,
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva do magistrado.
-  Não  se  vislumbrando  confronto  entre  a  decisão  reclamada  e
aquela  proferida  em  precedente  obrigatório,  a  reclamação  não
poderá ser conhecida, posto que a situação não se enquadra dentre
as hipóteses de cabimento elencadas no art. 988, incisos I a IV, do
Novo Código de Processo Civil.” (TJPB. Reclamação nº 00000824-
72.2017.815.0000. Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. P. em
14/06/2017). Grifei.

Isso  posto, extingo  a  presente  reclamação,  sem  resolução  de
mérito, nos termos dos arts. 127, X do RI/TJPB c/c 485, inc. I e VI, do Código de
Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 04 de abril de 2018. 

         José Ricardo Porto
                                     Desembargador Relator
J/08


