
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DO DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002045-73.2014.815.0751
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Banco Itauleasing S/A
ADVOGADO : Antônio Braz da Silva, OAB/PB nº12450A
APELADA : Micheliny de Carvalho Costa
ADVOGADO : Roberto Dimas Campos Junior, OAB/PB nº 17594
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Bayeux
JUIZ (A) : Antônio Rudimacy Firmino de Sousa

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO DE  COBRANÇA DE
VALOR  RESIDUAL  GARANTIDO  –  VRG.
DEVOLUÇÃO  DO  VRG.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
VENDA  DO  BEM  EM  HASTA  PUBLICA.
DEVOLUÇÃO  OU  COMPENSAÇÃO  COM  O
DÉBITO REMANESCENTE A SER AFERIDO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO APELO.

– Diante da resolução do contrato entabulado
entre as partes e venda do bem alienado em hasta
pública,  deverá  ser  efetivado  o  cálculo  do  valor
remanescente  em liquidação de sentença,  após a
comprovação  pela  Instituição  Financeira  do  valor
obtido  com  a  venda  do  bem,  sob pena  de
enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.139.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Banco Itauleasing

S/A contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Bayeux,
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que julgou parcialmente  procedente a Ação de Cobrança de Valor Residual

Garantido – VRG proposta por Micheliny de Carvalho Costa.

Em  suas  razões  recursais,  o Promovido alegou  a

impossibilidade de devolução do VRG na forma reconhecida pela Sentença

Recorrida,  na  medida em que após a  venda do bem em hasta  pública  foi

apurado o saldo devedor de R$ 2.284,02 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro

reais e dois centavos) a ser pago pela parte Apelada. 

Contrarrazões ofertadas  às  fls.115/120,  reiterando  a

possibilidade de restituição de valores a título de VRG.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opina pelo

desprovimento do Recurso Apelatório (fls.309/312).

É o relatório.

VOTO

Da  Sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido

inicial, Apela o Promovido.

De  pronto,  no  que  se  refere  a  devolução  do  valor  pago

antecipadamente, deve ser procedida nos termos da Súmula nº 564 do Egrégio

Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe sobre a matéria:

Súmula nº 564:  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.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.
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ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
REVISÃO  DE  CONTRATO  CONEXA COM  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. (...) 4. A devolução do
Valor  Residual  Garantido  (VRG)  quitado  ocorrerá
somente  na  hipótese  de  o  resultado  da  sua  soma
com o valor obtido na venda do bem superar o total
contratado a título de VRG, recebendo o arrendatário
a diferença após o desconto das demais despesas ou
encargos  pactuados,  nos  termos  do  acórdão
paradigma REsp. nº 1.099.212 - RJ, impondo-se, no
particular,  o  reparo  da  decisão  recorrrida.  5.  (...).
APELAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
PARCIALMENTE  PROVIDA.  RECURSO  ADESIVO  DA
CONSUMIDORA  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70070157516, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em
29/09/2016) (grifei);

Assim,  a  devolução  do  VRG pago  antecipadamente  pelo

arrendatário somente deverá ocorrer caso o produto de sua soma com o valor

da venda do bem ultrapassar o total  pactuado desse valor residual,  com o

direito de receber a respectiva diferença, obviamente, depois de descontadas

outras despesas ou encargos contratuais, caso estipulado.

Nessa  ordem  de  ideias,  em  que  se  pese  a  alegação  do

Recorrente de que a Recorrida é devedora do montante de R$ 2.284,02 (dois

mil,  duzentos e oitenta e  quatro  reais  e  dois  centavos),  inexiste  nos autos

qualquer comprovação do valor obtido com a venda em hasta pública.

Desta forma, como há óbice para o cálculo do valor devido,

nos  termos  assentados  pelo  paradigma  supramencionado,  entendo  que  a

restituição,  se  for  o  caso,  deverá  ocorrer  somente  após a  liquidação  de

Sentença,  a  partir  da  informação  e  comprovação  do  preço  da  venda

extrajudicial do bem arrendado (demonstração esta a cargo do Apelante).

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, DESPROVEJO  o Recurso Apelatório, mantendo  a  Sentença

recorrida.

É o voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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