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EMENTA:  REVISIONAL.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  ALEGAÇÃO
DE INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DA TABELA PRICE E DE
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  COMULADA  COM  ENCARGOS
MORATÓRIOS.  REQUERIMENTO  DE  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DO  QUE  FOI  PAGO  EM  EXCESSO. APELAÇÃO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  CLÁUSULA  NÃO  IMPUGNADA  NA  INICIAL.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  MATÉRIA  DECIDIDA
FAVORAVELMENTE NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO  CONHECIMENTO  DESTA  FRAÇÃO  DO  RECURSO.
CONHECIMENTO DA FRAÇÃO RESTANTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA
DA  INICIAL. ESPECIFICAÇÃO  DOS  DISPOSITIVOS  CONTRATUAIS
OBJETO  DA  LIDE  E  DO  VALOR  INCONTROVERSO.  EXIGÊNCIA
PREVISTA  NO  ART.  285-B,  DO  CPC/73.  CUMPRIMENTO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  CONTRATO QUE NÃO ESTABELECE TAXAS DE JUROS ANUAL
E  MENSAL.  COMPOSIÇÃO  DO  PREÇO  DO  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MAIS VALOR RESIDUAL
GARANTIDO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE
CAPITALIZAÇÃO.  MODALIDADE  DE  CONTRATO  QUE  NÃO  SE
CONFUNDE  COM  FINANCIAMENTO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não tem interesse recursal  a parte  apelante/promovida que alega matéria  que
sequer  foi  arguida  na  Exordial  e  impugna  fundamento  da  Sentença  que  lhe  é
favorável ou se insurge contra condenação inexistente.

2. Nas ações de revisão de contratos bancários, não é inepta a petição inicial que
especifica  o  valor  incontroverso  do  débito  em litígio  e  discrimina  as  cláusulas
objeto da pretensão revisional. 

3.  “Ante  a  impossibilidade  de  se  averiguar,  no  preço  total  contratado,  o  valor
referente a cada custo específico, bem como o lucro da arrendadora, não há como se
cogitar em limitação de juros remuneratórios e, consequentemente, em proibição da
capitalização mensal  de juros,  nos  contratos  de  arrendamento mercantil”  (TJPB;
APL 0047000-04.2009.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Gustavo Leite Urquiza; DJPB 06/04/2015)

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente
APELAÇÃO N.º  0019017-59.2011.815.2001,  em que figuram como Apelante  o
Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil e como Apelada Elizenda Sobreira



Carvalho de Souza.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em conhecer  parcialmente  da
Apelação, rejeitando a preliminar de Inépcia da Inicial, no mérito,  dando-lhe
provimento.

VOTO.

O  Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil  interpôs  Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca desta Capital,
f. 170/173, nos autos da Ação Revisional c/c Repetição do Indébito ajuizada em seu
desfavor  por  Elizenda  Sobreira  Carvalho  de  Souza,  que  julgou  parcialmente
procedente o pedido para declarar a ilegalidade da cobrança da capitalização dos
juros remuneratórios no Arrendamento Mercantil revisado, condená-lo a restituir em
dobro dos valores pagos em excesso, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a
partir da data do pagamento indevido, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação, e,  em razão da sucumbência recíproca,  condenar as partes a ratearem as
custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a condição suspensiva da exigibilidade em favor da Autora,
por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas Razões, f. 175/181, arguiu a preliminar de inépcia da Inicial pela
falta de indicação do valor incontroverso e das cláusulas consideradas abusivas. 

No  mérito,  alegou  a  possibilidade  de  fixação  de  juros  remuneratórios
superiores a 12% ao ano, a autorização legal para a cobrança da capitalização dos
juros devidamente pactuada, a legalidade da comissão de permanência e a falta da
comprovação da má-fé para caracterizar a necessidade de devolução em dobro do
indébito, requerendo, ao final, o provimento do Apelo para que, no caso de rejeição
da preliminar, seja julgado improcedente o pedido.

Intimada,  a  Recorrida  apresentou  Contrarrazões,  f.  198/199,  sustentando
que  o  contrato  celebrado  entre  as  partes  não  faz  menção  à  taxa  de  juros
remuneratórios  mensal  e  anual  aplicada,  não  havendo  como  se  aferir  se  a
capitalização foi realmente pactuada, pugnando pela manutenção do Decisum.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelante não possui interesse recursal com relação à alegação referente à
taxa de juros remuneratórios cuja  previsão no  Leasing  sequer foi questionada na
Petição Inicial, bem como no tocante à argumentação sobre a legalidade da comissão
de permanência, porquanto já foi examinada na Sentença de forma favorável,  pelo
que não conheço dessa fração do Recurso.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  da  fração  restante,  conheço
parcialmente da Apelação.

O art.  285-B,  do CPC/73,  vigente  na época  do ajuizamento da presente
Demanda, dispunha sobre a necessidade de a Inicial da Ação Revisional discriminar



as cláusulas que se pretende impugnar e o valor incontroverso das parcelas mensais
pactuadas1.

A  Apelada,  ao  ajuizar  a  Ação,  cumpriu  a  referida  disposição  legal,
especificando  na  Exordial  que  o  seu  objetivo  é  a  declaração  de  nulidade  da
capitalização dos juros, da utilização do Método Price de amortização e da cobrança
da  comissão  de  permanência  cumulada  com  os  demais  encargos  moratórios  no
contrato  de  arrendamento  mercantil  de  f.  37/39,  indicando  o  valor  das  parcelas
mensais que entende incontroverso, R$ 431,99 (quatrocentos e tranta e um reais e
noventa e nove centavos), motivo pelo qual rejeito a preliminar de inépcia da
Inicial.

Passo ao mérito.

A pretensão da Recorrida acolhida pelo Juízo consiste  na declaração de
ilegalidade  da  capitalização  de  juros  no  contrato  de  arrendamento  mercantil
celebrado entre as partes, f. 37/39, e na repetição, em dobro, dos valores pagos em
excesso.

Pela natureza do instrumento contratual em análise, em que a composição
do preço do arrendamento mercantil se traduz no valor da contraprestação e no valor
residual  garantido  -  VRG,  é  descabida  a  pretensão  de  limitação  dos  juros  e  de
declaração de ilegalidade da capitalização, porquanto não há fixação de taxas de
juros anual e mensal, tampouco comprovação cabal da discrepância entre a quantia
utilizada  pela  arrendadora  para  adquirir  o  bem  e  o  montante  a  ser  pago  pelo
arrendatário.

Corroborando com o entendimento acima esposado, julgados dos Órgãos
Fracionários deste Tribunal de Justiça12 e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do

1 Art.  285-B.  Nos  litígios  que  tenham  por  objeto  obrigações  decorrentes  de  empréstimo,
financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.
 
2 APELAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DE  POSSE.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DA  ABUSIVIDADES  DAS  CLÁUSULAS.  INDEFERIMENTO  DA
MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPROVIMENTO
DO RECURSO. Ante a impossibilidade de se averiguar, no preço total contratado, o valor referente a
cada custo específico, bem como o lucro da arrendadora, não há como se cogitar em limitação de
juros  remuneratórios  e,  consequentemente,  em  proibição  da  capitalização  mensal  de  juros,  nos
contratos de arrendamento mercantil. [...] (TJPB; APL 0047000-04.2009.815.2001; Segunda Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Gustavo Leite Urquiza; DJPB 06/04/2015).

EMENTA:  REVISIONAL.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  ALEGAÇÕES.  ILEGALIDADE
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE E REPETIÇÃO DO
INDÉBITO  EM  DOBRO.  SENTENÇA  PELA  IMPROCEDÊNCIA.  APELO  AUTORAL.
CONTRATO  QUE  NÃO  ESTABELECE  TAXAS  DE  JUROS  ANUAL  E  MENSAL.
COMPOSIÇÃO  DO  PREÇO  DO  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  VALOR  DA
CONTRAPRESTAÇÃO  MAIS  VALOR  RESIDUAL  GARANTIDO.  INVIABILIDADE  DE
DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO JUROS OU UTILIZAÇÃO DA
TABELA  PRICE.  MODALIDADE  DE  CONTRATO  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM
FINANCIAMENTO. DESPROVIMENTO. Ante a impossibilidade de se averiguar,  no preço total
contratado, o valor referente a cada custo específico, bem como o lucro da arrendadora, não há como
se cogitar em limitação de juros remuneratórios e, consequentemente, em proibição da capitalização
mensal de juros, nos contratos de arrendamento mercantil. Precedente do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul. (TJPB; APL 0062665-55.2012.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 04/08/2015).



Sul3.

Ante  a  reforma do  único  pedido  acolhido  no  Decisum  e  a  consequente
manutenção do contrato, resta descabida a análise da repetição do indébito.

Posto isso, conhecida parcialmente a Apelação, rejeitada a preliminar
de inépcia da Inicial, no mérito, dou-lhe provimento para julgar improcedente o
pedido,  condenando a Recorrida a pagar as custas processuais e  honorários
advocatícios,  os  quais  arbitro  em  10%  sobre  o  valor  da  causa,  mantida  a
condição suspensiva da exigibilidade, por ser ela beneficiária da gratuidade da
justiça.

É como voto.

Presidi  o julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. LEASING. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. […] A
possibilidade  de  revisão  judicial  do  contrato  de  arrendamento  mercantil,  assim  como as  demais
espécies de contrato comercial e civil tem seu permissivo legal na magna carta, que estabelece no art.
5º, inciso XXV, que "a Lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito".
Taxa de juros  remuneratórios.  No caso  concreto,  como o contrato  não  estipula taxa de juros  na
composição do preço do arrendamento mercantil, que se traduz no valor da contraprestação e do valor
residual  garantido,  mostra-se  descabida  a  pretensão  de  limitar  os  juros,  notadamente,  sem  a
comprovação cabal da discrepância entre a quantia utilizada pela arrendadora para adquirir o bem e o
montante a ser pago pelo arrendatário. Capitalização de juros. Descabida a pretensão do arrendatário
de  vedar  a  incidência  da  capitalização,  uma  vez  que  não  havendo  a  incidência  de  juros
remuneratórios,  logicamente  não  há  capitalização  desses.  Mora.  [...]  (TJRS;  AC  0082160-
53.2015.8.21.7000; Estrela; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira
Brito; Julg. 09/04/2015; DJERS 14/04/2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. O contrato,  no caso, não expressa a taxa de juros
remuneratórios na composição do preço do arrendamento mercantil.  Não prospera a pretensão de
limitar os juros sem a comprovação da discrepância entre a quantia utilizada pela arrendadora para
adquirir  o  bem e  o  montante  a  ser  pago pelo  arrendatário.  Capitalização.  Ausência  de  interesse
recursal. Inexistência de demonstração da capitalização dos juros no contrato revisando, o que impede
o banco demandado de aplicá-la. Ausência de interesse recursal no tópico. […] (TJRS; AC 0478582-
51.2014.8.21.7000; Pelotas; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabete Corrêa Hoeveler;
Julg. 19/03/2015; DJERS 24/03/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  O  contrato,  no  caso,  não  expressa  taxa  de  juros  remuneratórios  na
composição  do  preço  do  arrendamento  mercantil.  Arguição  genérica,  não  comprovada a  suposta
diferença  entre  os  encargos  contratados  e  os  efetivamente  cobrados.  [...](TJRS;  AC  0067524-
82.2015.8.21.7000; São Borja; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabete Corrêa Hoeveler;
Julg. 16/04/2015; DJERS 22/04/2015)


