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APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
C/C  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  C/C
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA DE
MÉRITO.  FEITO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVENTE.  CONTRATO
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AQUISIÇÃO
DE  AUTOMÓVEL.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  REVISÃO  CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APRECIAÇÃO.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS
JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
INVIABILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  SOBRE  AS
PRESTAÇÕES  DO  AJUSTE.  NATUREZA  DO
CONTRATO  DE  LEASING.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA.
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MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  A  revisão  contratual  é  possível  ao  interessado
quando  os  termos  pactuados  se  revelem
excessivamente onerosos ou desproporcionais.

-  Não  resta  dúvida  da  aplicação  aos  contratos
bancários das disposições  do Código de Defesa do
Consumidor,  inclusive,  já  sumulado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, conforme a Súmula de nº 297.

 -  O  contrato  de  arrendamento  mercantil  é  uma
modalidade  de  operação  financeira  munida  de
características legais próprias,  que não se confunde
com uma operação de financiamento, uma vez que o
valor  remunerado  pelo  arrendatário  corresponde  a
contraprestação pela locação do bem, bem como ao
pagamento do valor residual  garantido,  e sobre tal
incide tão somente o reajuste monetário pactuado e
eventuais  encargos  moratórios,  razão  pela  qual
mostra-se inviável a averiguação sobre a incidência
da  capitalização,  quando  não  demonstrado
expressamente  no  contrato,  ou  mediante  perícia
contábil.

- Não há que se falar em ilegalidade de incidência da
comissão  de  permanência,  se  não  consta  no  ajuste
firmado  entre  as  partes,  previsão  expressa  do
referido  encargo,  e  nem  a  parte  promovente
demonstrou eventual cobrança.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

Apelação Cível nº 0000158-53.2015.815.2001                                                                                                                         2      



autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Francisco  Sales  Neves  Sousa  Lima  propôs  a
presente Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Antecipação dos
Efeitos da Sentença de Mérito, em face do Banco Itaucard S/A, objetivando a revisão
do contrato de arrendamento mercantil, sob a alegação da existência de abusividade
contratual, decorrente da imposição da incidência de capitalização mensal de juros e
incidência  de  comissão  de  permanência  com  outros  encargos,  solicitando,  por
conseguinte, a repetição do indébito devidamente corrigida.

Inobstante citado,  o Banco Itauleasing S/A  ofertou
contestação,  fls.  31/34,  rebatendo  as  alegações  autorias,  pugnando,  ao  final,  pela
improcedência do pedido.

A Magistrada a quo, fls. 39/75, julgou improcedente a
pretensão disposta na exordial, consignando os seguintes termos:

Ante todo o exposto,  com fulcro  no art.  487,  I,  do
CPC/2015,  JULGO IMPROCEDENTES os  pedidos
autorais.
Por conseguinte,  condeno a parte autora em custas
processuais  e  honorários  advocatícios,  que fixo  em
10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art.
85,  §  2º,  do  CPC/2015.  No  entanto,  a  respectiva
execução ficará sobrestada na forma do art. 98, § 3º,
do NCPC.

Inconformado,  o  demandante interpôs  RECURSO
APELATÓRIO,  fls.  77/81  e,  nas  suas  razões,  aduz,  em resumo,  a  ilegalidade  de
incidência  da capitalização mensal  de juros,  bem como  a abusividade da taxa de
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juros remuneratórios. No mais, assegura a impossibilidade de incidência da comissão
de  permanência  com  outros  encargos, solicitando,  a  devolução  em  dobro  do
indevidamente pago. Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  fls.  84/89,
alegando, em suma, a inexistência de onerosidade excessiva,  legalidade dos juros
remuneratórios  e  da  capitalização  dos  juros,  motivo  pelo  qual  pugna  pelo
desprovimento do apelo.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  não  resta  qualquer  dúvida  acerca  da
aplicação do Código de Defesa de Consumidor, ao presente caso, conforme consta no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, bem como no entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.

É inegável, portanto, a adoção das disposições da Lei
Consumerista ao presente caso.

No tocante ao pleito referente a abusividade da taxa
de  juros  remuneratórios, entendo,  de  logo,  não  merecer  enfrentamento,  pois,
analisando o caderno processual, observa-se que tal alegação não foi questionada em
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primeiro grau e, tampouco, decidida na sentença. Restando configurada, portanto, a
inovação de tese recursal, nos moldes do art.  1.014, do Novo Código de Processo
Civil. 

Prosseguindo,  debruço-me a  analisar  a  insurgência
do promovente no que se refere à ilegalidade de incidência da capitalização mensal
de  juros,  argumentando,  para  tanto, inexistir  qualquer  menção  no  instrumento
contratual sobre a previsão do respectivo encargo.

Pois  bem,  o  contrato  de  arrendamento  mercantil,
trata-se  de  uma  modalidade  de  operação  financeira,  por  meio  do  qual  a  parte
arrendante adquire um bem, objeto de locação pelo arrendatário, a quem é facultado,
ao final do prazo locatício, a opção de adquirir o bem através do pagamento do valor
residual garantido, devolvê-lo, ou, ainda, promover a renovação do contrato.

Dito isso, infere-se que dada a natureza complexa da
modalidade em apreço, por envolver uma pluralidade de relações obrigacionais de
financiamento,  a  saber,  locação,  financiamento  e  venda,  revela-se  inviável  a
averiguação  sobre  a  incidência  da  capitalização,  quando  não  demonstrado
expressamente no contrato, ou mediante perícia contábil,  tendo em vista que,  em
regra,  o  valor  remunerado  pelo  arrendatário  corresponde  a  contraprestação  pela
locação do bem, bem como ao pagamento do valor residual garantido, de modo que
sobre  tais  valores  incide  tão  somente  o  reajuste  monetário  pactuado  e  eventuais
encargos moratórios.

Sobre a matéria, julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  Revisional de contrato. Arrendamento
mercantil  (leasing).  Juros  remuneratórios  e
capitalização  mensal.  Contrato  com  peculiaridades
próprias.  Valor  das  parcelas  integrado  por  outras
variáveis.  Diferença  em  relação  aos  contratos  de
financiamento  comuns.  Reforma  da  sentença.
Provimento  do  recurso  do  réu.  Apelação  do  autor
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prejudicada. o contrato de arrendamento mercantil
não  se  confunde  com  os  típicos  contratos  de
financiamento,  preservando  as  suas
particularidades,  dentre elas,  aquela que se refere
ao fato de não contemplar os juros remuneratórios.
Exatamente  por  não  haver  a  incidência  de  juros
remuneratórios,  por  decorrência  lógica,  não há  se
cogitar de capitalização desses. (TJPB; APL 0018952-
49.2013.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 03/07/2015)
- destaquei.

Nesse  panorama,  a  situação  posta  em  debate,  não
refoge  a  regra  geral  dos  contratos  de  leasing,  porquanto  inexiste  no  instrumento
contratual  aportado  aos  autos,  fls.  18/20,  qualquer  previsão  acerca  do  encargo,
tampouco  o  promovente  colacionou  aos  autos,  documento  hábil  a constatar
incidência  nas  prestações  do  instrumento  contratual,  da  capitalização  mensal  de
juros.

Nesse trilhar, inexistente comprovação nos autos, de
eventual incidência da  capitalização mensal de juros sobre as prestações do ajuste
negocial, entendo por manter a decisão de primeiro grau.

No  que  tange  à incidência  da comissão  de
permanência,  ressalto a impossibilidade de se aferir a legalidade ou ilegalidade de
sua cobrança,  posto  que  não  consta  no  ajuste  firmado entre  as  partes,  fls.  18/19,
previsão expressa de incidência do respectivo encargo - eis que na cláusula de nº 23,
que prevê a cobrança dos encargos,  em caso de mora do consumidor,  consta tão
apenas  a  exigência  sobre  os  valores  em  débito  dos  juros  moratórios,  juros
remuneratórios  e  multa  -  tampouco  a  parte  promovente  demonstrou  eventual
cobrança, razão pela qual indevido qualquer tipo de restituição a esse título.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 
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Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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