
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009631-05.2011.815.2001 — 7ª Vara Cível da Capital.
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE  : Banco Itauleasing S/A.
ADVOGADO : Fernando  Luz  Pereira   (OAB/PB 147.020-A),  Moisés  Batista  de  Souza
(OAB/PB 149.225-A).
APELADO  : Glicia Nienia Cavalcante Ramos.
ADVOGADO : José Marcelo Dias  (OAB/PB 8.962).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  CONTRATO
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.  CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.  INEXISTÊNCIA  NA  ESPÉCIE  DE  CONTRATO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.
 
—  "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".

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do
Estado, à unanimidade, em dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  Banco  Itauleasing  S/A
contra  a sentença de fls.  181/185,  que julgou parcialmente procedente a  pretensão inicial
formulada nos autos da Ação Revisional movida por Glicia Nienia Cavalcante Ramos.

A sentença  recorrida  determinou  a  anulação  da  cobrança  de  juros
capitalizados, devendo incidir no contrato os juros remuneratórios em sua forma simples cujo
valor será apurado em liquidação de sentença e, para tanto, deverá o autor aplicar os juros sob
a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, na época da assinatura do contrato.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 187/191), aduz que não há
abusividade no contrato em comento.

Contrarrazões  às  fls.  196/209,  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso.



A Procuradoria de Justiça emitiu  parecer  de fls.  216/219, opinando
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

No caso dos autos, a promovente ajuizou ação revisional pleiteando a
revisão do contrato para afastar a cobrança de juros capitalizados, multa e correção monetária
cumulada com comissão de permanência e a taxa de emissão de carnê, além de pleitear a
redução dos juros limitando-os percentual legal. 

Ao  apreciar  o  mérito  da  demanda,  o  magistrado  singular  julgou
parcialmente procedente o pedido, para anular  a cobrança de juros capitalizados, devendo
incidir no contrato os juros remuneratórios em sua forma simples cujo valor será apurado em
liquidação de sentença e,  para tanto,  deverá o autor aplicar os juros sob a taxa média de
mercado, divulgada pelo BACEN, na época da assinatura do contrato.

Pois bem.

Inicialmente, vale destacar  que o caso em tela trata de arrendamento
mercantil, conforme contrato de fls. 145/146, o qual é regido por regras próprias. Sobre a
matéria, Arnaldo Rizzardo menciona:

“O valor da prestação não exprime somente a remuneração do dinheiro,
mas também a depreciação do equipamento. Daí expressar cifra econômica
bem superior a uma simples locação. 

Calcula-se a depreciação do bem durante vigência do contrato. Chegando-
se a uma previsão do 70% v. g., compreenderão as prestações e amortização
neste percentual do valor, mas a remuneração do capital através de uma
taxa de juros específica. 

O tipo de aparelhamento determinará um índice próprio de depreciação e
de valor residual. […]

Quanto ao reajuste, prevêem as empresas, em geral, dois sistemas: o da taxa
fixa, onde a amortização mensal é programada no início, mantendo-se inal-
terada; e o da taxa variável, pela qual a prestação aumenta mensalmente,
ou em períodos diferentes acertados, na proporção do reajuste de índices de
correção monetária oficiais ou eleitos pelos contratantes. (Contratos. Rio de
Janeiro: Forense, 2006, p. 1258/1259). 

Com efeito, pela natureza do contrato de arrendamento mercantil, não
há previsão de juros remuneratórios, dessa forma, não há que se falar em capitalização ou
utilização da Tabela Price, porquanto o valor da prestação é fixo (fl. 145). 

No mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO REVISIONAL.  ARRENDAMENTO MERCAN-
TIL.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  IN-
CIDÊNICA.  Nos contratos de arrendamento mercantil  não há cobrança
de juros, tampouco capitalizados que eventualmente incida sobre as parce-
las,  assim  não  há  abusividade  a  ser  reconhecida  em  relação  a  tal



matéria. (TJMG;  APCV 1.0231.13.015560-0/001;  Rel.  Des.  Alberto  Hen-
rique; Julg. 27/08/2015; DJEMG 04/09/2015) 

No mesmo sentido, já entendeu esta Corte:

AÇÃO REVISIONAL.  ARRENDAMENTO MERCANTIL.  ALEGAÇÃO
DE  ABUSIVIDADE  DA  COBRANÇA  DA  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA  CUMULADA  COM  OUTROS  ENCARGOS
MORATÓRIOS,  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  E  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  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  JUROS  ABUSIVOS  OU  CAPITALIZAÇÃO.
MODALIDADE  DE  CONTRATO  QUE  NÃO  SE  CONFUNDE  COM
FINANCIAMENTO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  CUMULADA
COM  OUTROS  ENCARGOS.  ABUSIVIDADE.  COBRANÇA
ILEGÍTIMA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  RESTITUIÇÃO  SIMPLES  DO
INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. 1.
"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). 2. A jurisprudência uníssona do
Superior  Tribunal  de  Justiça  é  no  sentido  de  ser  possível  a  cobrança  da
comissão de permanência,  desde que não cumulada com outros  encargos
moratórios.  (Apelação  nº  0074344-52.2012.815.2001,  4ª  Câmara
Especializada Cível  do TJPB, Rel.  Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
DJe 28.11.2017). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. LEASING. CAPITALIZAÇÃO. PRÁTICA ESTRANHA AO
PACTO. MODALIDADE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE  JUROS.  INADEQUAÇÃO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO  APELATÓRIO.  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. Da  mesma  forma,  o  referido  pacto  (leasing)  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. "Em razão da natureza jurídica do contrato de arrendamento
mercantil,  não  há  que  se  falar  em  limites  e  incidência  de  juros
remuneratórios, mas em preço global pelo uso do bem, porquanto o custo do
dinheiro integra parte do seu preço, o que expõe a impertinência do debate
sobre a eventual incidência de capitalização mensal de juros no contrato."
(TJPB; AgRg 0045826 - 86.2011.815.2001; Primeira Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 12.03.2015; Pág. 12). (Apelação
nº 0372300-36.2002.815.2001, 1ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel.
José Ricardo Porto. DJe 25.09.2017) 



Diante do exposto,  DOU PROVIMENTO ao recurso apelatório,
para julgar improcedente o pedido exordial.

Condeno a autora no pagamento de custas e honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC) cuja exigibilidade fica
suspensa nos termos do §3º do art.98 do CPC, pois a autora é beneficiária da gratuidade
processual.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque  (Presidente).  Participaram  do  julgamento,  ainda,  a  Exma.  Desª.  Maria  das
Graças Morais Guedes e o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.
                                      

                                        Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides          
                                                             RELATOR
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009631-05.2011.815.2001 — 7ª Vara Cível da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  Banco  Itauleasing  S/A
contra  a sentença de fls.  181/185,  que julgou parcialmente procedente a  pretensão inicial
formulada nos autos da Ação Revisional movida por Glicia Nienia Cavalcante Ramos.

A sentença  recorrida  determinou  a  anulação  da  cobrança  de  juros
capitalizados, devendo incidir no contrato os juros remuneratórios em sua forma simples cujo
valor será apurado em liquidação de sentença e, para tanto, deverá o autor aplicar os juros sob
a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, na época da assinatura do contrato.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 187/191), aduz que não há
abusividade no contrato em comento.

Contrarrazões  às  fls.  196/209,  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu  parecer  de fls.  216/219, opinando
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                       Relator








