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APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR. 
INTEMPESTIVIDADE.  REJEIÇÃO.  AÇÃO  REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). 
COBRANÇA ANTECIPADA DE  VGR.  INEXISTÊNCIA 
DE  COBRANÇA  INDEVIDA.  AUSÊNCIA  DE  DANO 
MORAL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO RECURSO.

- No contrato de arrendamento mercantil, não há cobrança 
de juros remuneratórios ou capitalização de juros, tendo 
em vista  que  o  valor  da  prestação  é  sempre  o  mesmo, 
composto de um aluguel mais o VRG.

-Inexistindo  cobrança  de  prestação  indevida,  incabível 
restituição, restando prejudicada a análise da configuração 
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da  má-fé  para  fins  de  devolução  em  dobro. 
Consequentemente,  não  havendo  indébito,  mister  se 
reconhecer que não houve, por óbvio, dano moral a ser 
ressarcido.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em rejeitar a preliminar e, 
no mérito, negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Tiago  de 
Vasconcelos Sena, contra sentença, fls. 84/88, proferida pelo Juízo da 2ª Vara 
Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito 
c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Tambaí Motor e Peças 
Ltda,  julgou improcedente o pedido da inicial,  nos termos do art.  269, I,  do 
CPC,  condenando  o  promovente  ao  pagamento  das  custas  e  honorários 
arbitrados em R$ 350,00,observada a gratuidade da justiça. 

Em suas razões recursais, fls. 103/109, o apelante sustenta 
que  “a empresa levou o consumidor a erro” pois  “o valor de R$ 7.000,00 (sete mil  
reais)  fora embutido em um financiamento junto ao banco HSBC (contrato anexo),  
onde lhe fora adicionado juros mensais de 1,36% (planilha de cálculo anexas), que, ao  
final do financiamento, terá trazido um prejuízo de R$ 10.401,93 (dez mil quatrocentos  
e um reais e noventa e três centavos)”.

Afirma  que  “deve  a  empresa  ser  condenada  a  restituir  em  
dobro o  valor  supracitado,  pagando ao autor  a  quantia  de R$ 20.813,86 (vinte mil  
oitocentos e três reais e oitenta e seis centavos) com juros e correção monetária”.  

Alega que foi submetido a uma situação de indignação e 
constrangimento, sentindo-se impotente e coagido a efetuar um pagamento que 
sabia  não  ser  devido,  estando  presentes  os  requisitos  que  autorizam  a 
indenização por danos morais, a ser arbitrada levando em consideração o grave 
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dano causado bem como a situação financeira da promovida. 

Pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja 
reformada  a  decisão  recorrida,  julgando-se  procedente  a  ação,  nos  termos 
requeridos na peça vestibular.

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  111/121,  arguindo, 
preliminarmente,  a  intempestividade  do  recurso.  No  mérito,  requer  o 
desprovimento do recurso.  

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer,  fls.  127/130, 
opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente,  não  assiste  razão  ao  apelado  no  que  diz 
respeito  respeito  à  preliminar  de  intempestividade  recursal  arguida,  pois  o 
apelante  foi  intimado  da  decisão  que  rejeitou  os  embargos  declaratórios, 
opostos contra  a sentença proferida pelo juízo singular, em 05/11/2013 (terça-
feira),  conforme certidão de fl.  101v,  tendo o recurso sido interposto no dia 
20/11/2013 (quarta-feira), estando, portanto, tempestivo.

Extrai-se  dos  autos  que  Tiago  de  Vasconcelos  Sena 
adquiriu  junto  à  promovida  um  automóvel  modelo  Classic  Life  da  marca 
Chevrolet por R$ 29.990,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa reais).

Na  transação  comercial,  o  autor  deu  uma  entrada, 
restando o valor de 25.990,00 (vinte e cindo mil novecentos e noventa reais), 
pagos através do contrato de arrendamento mercantil (leasing), fls. 65/67, junto 
ao banco HSBC.

Afirma  o  apelante  que  houve  alteração  do  valor  do 
veículo no contrato, pois “na parte de baixo da nota fiscal a empresa ré colocou um  

Apelação Cível nº 0034111-81.2010.815.2001                             3



valor diferente do que o valor que o autor deveria pagar. O valor que deveria estar  
repetido de R$ 25.990,00 (vinte e cindo mil novecentos e noventa reais) estava trocado  
por 32.990,00 (trinta e dois mil novecentos e noventa reais), ou seja, R$ 7.000,00 (sete  
mil reais) a mais do valor real.

Assevera que “o valor  de R$ 7.000,00 (sete  mil  reais)  fora  
embutido em um financiamento junto ao banco HSBC (contrato anexo), onde lhe fora  
adicionado  juros  mensais  de  1,36%  (planilha  de  cálculo  anexas),  que,  ao  final  do  
financiamento, terá trazido um prejuízo de R$ 10.401,93 (dez mil quatrocentos e um  
reais e noventa e três centavos)”.

Afirma  que  “deve  a  empresa  ser  condenada  a  restituir  em  
dobro o  valor  supracitado,  pagando ao autor  a  quantia  de R$ 20.813,86 (vinte mil  
oitocentos e três reais e oitenta e seis centavos) com juros e correção monetária

Pois bem.

O contrato de Arrendamento Mercantil, ou Leasing como 
é conhecido,  é  aquele pelo qual  uma pessoa jurídica  arrenda a uma pessoa 
física ou jurídica, por tempo determinado, um bem, cabendo ao arrendatário a 
opção  de  adquiri-lo  ao  final  do  contrato,  mediante  um  preço  residual 
previamente fixado. 

Em  termos  legais,  a  referida  espécie  de  contrato  está 
prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 6.099/74, in verbis:

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  por  objeto  o  arrendamento  de  bens 
adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária 
e para uso próprio desta – grifei.

Neste cenário, as partes pactuantes fixam um valor residual 
garantido,  o  qual  nada  mais  é  do  que  uma  obrigação  assumida  pelo 
arrendatário,  no  sentido de  assegurar  que o  arrendador  receba,  ao  final  do 
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contrato,  a  quantia  mínima  de  liquidação  do  negócio,  na  hipótese  do 
arrendatário optar por não exercer seu direito de compra ou não desejar que o 
contrato seja prorrogado.

Nesta modalidade de contrato, não há, de fato, cobrança 
de juros remuneratórios ou capitalização de juros, tendo em vista que o valor 
da prestação é sempre o mesmo, composto de um aluguel mais o VRG (valor 
residual garantido). 

Neste sentido, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS. 
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 
JUROS.  DISCUSSÃO  DESCABIDA.  EMISSÃO  DE  NOTA 
PROMISSÓRIA  EM  GARANTIA  DO  CUMPRIMENTO  DO 
CONTRATO.  LEGALIDADE.  TARIFA  DE  REGISTRO  DE 
CONTRATO.  SERVIÇOS DE  TERCEIROS.  COBRANÇA ABUSIVA. 
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ.  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS  DA 
AUTORA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1.  Não há que 
se falar, em contratos de leasing, em capitalização mensal de juros, 
pois se trata de simples locação de coisas, com estipulação do valor 
das contraprestações e do valor residual garantido. 2. O registro do 
contrato  e  os  serviços  de  terceiros  são  realizados  no  interesse 
exclusivo da instituição financeira,  razão pela qual  a imposição do 
pagamento  ao  consumidor  viola  o  princípio  contratual  da  boa-fé 
objetiva, bem como a regra inserta no inciso IV do artigo 51 do CDC. 
3.  A  emissão  de  nota  promissória  para  garantir  financiamento 
constitui  mero  reforço  de  garantia,  não  havendo  que  se  falar  em 
declaração de nulidade da cláusula que a dispõe. 4. Tendo em vista 
que o apelado sucumbiu de parte mínima do pedido, mantém-se a 
sentença que impõe exclusivamente ao autor as verbas decorrentes da 
sucumbência,  nos  termos  do  art.  21,  parágrafo  único,  do  CPC.  5. 
Recurso da autora parcialmente conhecido e na parte conhecida não 
provido. Recurso da ré conhecido, mas não provido. Unânime. (TJDF; 
Rec 2011.07.1.030582-7; Ac. 766.572; Segunda Turma Cível; Relª Desª 
Fátima Rafael; DJDFTE 13/03/2014; Pág. 90)

ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  COBRANÇA  DO  VALOR 
RESIDUAL GARANTIDO  (VRG).  POSSIBILIDADE.  EXEGESE  DO 
ENUNCIADO  VII  DO  GRUPO  DE  CÂMARAS  DE  DIREITO 
COMERCIAL E  DA SÚMULA 293 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DE JUROS EM 12% AO 
ANO  E  IMPOSSIBILIDADE  DE  CAPITALIZAÇÃO.  TESES 
IRRELEVANTES  EM  RAZÃO  DAS  PARTICULARIDADES  DO 
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  OBJETO  DO 
PRESENTE LITÍGIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INVIÁVEL. 
ENCARGO  INCOMPATÍVEL  COM  O  LEASING.  Inexistente  a 
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contratação de juros remuneratórios, tornam-se irrelevantes as teses 
de limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, bem como da 
impossibilidade  de  anatocismo  e  da  incidência  da  comissão  de 
permanência. (Processo: AC 26793 SC 2005.002679-3. Relator(a): Jorge 
Schaefer Martins. Julgamento: 14/10/2009. Órgão Julgador: Segunda 
Câmara  de  Direito  Comercial.  Publicação:  Apelação  Cível  n.  ,  de 
Joinville. 

Vejamos as ementas de acórdãos de julgamento realizados 
na 1ª Câmara Especializada Cível desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  ARRENDAMENTO 
MERCANTIL.  LEASING.  CAPITALIZAÇÃO  E  LIMITAÇÃO  DE 
JUROS.  INSTITUTO  JURÍDICO  ESTRANHO  AO  PACTO. 
MODALIDADE  DE  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO.  PRECEDENTES. 
INADEQUAÇÃO.  CUMULAÇÃO  DE  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA  COM  OUTROS  ENCARGOS  MORATÓRIOS. 
PROIBIÇÃO.  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL DA SÚPLICA.  O  contrato  de 
arrendamento  mercantil  apresenta  natureza  jurídica  diversa  do 
financiamento  e  do  mútuo,  não  sendo  o  valor  empregado  na 
aquisição do bem arrendado remunerado mediante o pagamento de 
juros,  obstando  o  reconhecimento  da  prática  de  anatocismo.  -  o 
contrato  de  arrendamento  mercantil  não  é  passível  de  revisão 
quanto aos juros remuneratórios visto que o mesmo é modalidade 
de  contrato  de  locação,  não  possuindo  qualquer  estipulação 
específica  de  juros  remuneratórios  de  forma  a  demonstrar  sua 
abusividade.  (tjgo;  AC  180933-37.2010.8.09.0051;  Goiânia;  Rel.  Des. 
Carlos escher; djgo 28/03/ 2012; pág. 192). - admite-se a cobrança da 
comissão  de permanência no período da inadimplência,  desde que 
não  cumulada  com  correção  monetária,  juros  moratórios  ou 
remuneratórios,  e  multa  contratual.  (TJPB;  AC  0033220-
60.2010.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José 
Ricardo Porto; DJPB 05/03/2014; Pág. 15)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CLÁUSULA 
CONTRATUAL C/C C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, 
BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL  (LEASING). 
INEXISTÊNCIA  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS  E 
CAPITALIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS. 
INOCORRÊNCIA.  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  Não há  em 
contratos  de  arrendamento  mercantil  (leasing),  cobrança  de juros 
remuneratórios  ou  capitalização  de  juros,  haja  vista  que  em  tal 
modalidade de negócio  o  valor  da prestação é  sempre o mesmo, 
composto de um aluguel  mais  o VRG (valor  residual  garantido). 
Inexistindo qualquer ilicitude no contrato celebrado, não há que se 
falar em dano material ou moral dele emergentes, sendo certo, neste 
último caso,  que,  em caso  de inadimplência,  é  lícita  a  conduta do 
apelado de inscrever o nome do apelante/inadimplente nos cadastros 
restritivos de crédito, por configurar o exercício regular do direito do 
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credor prejudicado. (TJPB; AC 200.2009.031263-4/001; Terceira Câmara 
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 
14/06/2013; Pág. 11)

Analisando detidamente os autos verifico que o valor da 
nota emitida pela empresa ré foi de R$ 32.990,00 (trinta e dois mil novecentos e 
noventa reais), correspondente ao valor do automóvel sem desconto, todavia há 
na mesma nota fiscal expresso o valor de R$ 25.990,00 referente à duplicata nº 
77892-01, que corresponde ao valor do arrendamento, conforme se observa do 
documento de fl. 59.

Observo também que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) é referente ao VRG (Valor Residual Garantido), que, por coincidência, é 
igual ao valor dado pelo autor como entrada, aproximadamente R$ 4.000,00 
(quatro  mil  reais)  somados  ao  desconto  oferecido  pela  concessionária  R$ 
3.000,00 (três mil reais).

Assim, apesar de o valor constante na nota fiscal (fl.16) 
ser  de  32.990,00  (trinta  e  dois  mil  novecentos  e  noventa  reais),  abatidos  os 
valores da entrada e do desconto, resta um valor de R$ 25.990,00 (vinte e cinco 
mil novecentos e noventa reais) que foi o valor do arrendamento mercantil . 

Por  outro  lado,  constato  que  o  VRG  no  valor  de  R$ 
7.000,00 (sete mil reais)  foi pago antecipadamente,  tendo sido recebido pelo 
fornecedor, conforme consta no documento de fl.59.

Ressalte-se  que  a  cobrança  antecipada  do  VRG  não 
descaracteriza  o  contrato  de  arrendamento  mercantil,  sendo  tal  matéria 
inclusive já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

STJ Súmula nº 293 -  Cobrança Antecipada -  Valor Residual  
Garantido - Contrato de Arrendamento Mercantil

- A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não  
descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.

Desta forma, tenho que o apelante não se desincumbiu do 
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ônus que lhe competia de provar a alegada cobrança irregular ou indevida por 
parte da promovida, porquanto o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a que se 
refere corresponde ao VRG (valor residual garantido), não havendo excesso no 
valor total do contrato de arrendamento mercantil celebrado.

De outra banda, como bem asseverou o juiz sentenciante 
“não havendo indébito, mister se reconhecer que não houve, por óbvio, dano moral a ser  
ressarcido”. 

Por  todo  o  exposto,  não  merece  reparos  a  sentença  de 
primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Com  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR 
ARGUIDA  e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL, 
mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Presidi o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 
02  de  setembro  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  138. 
Participaram do julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de 
Almeida (Juiz convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides) e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. 
Sr. Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete  no  TJ/PB,  em João  Pessoa,  03  de  setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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