
Recurso Especial nº 618.965-RJ (2003/0228528-2) 
  AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ART. 535 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CORTE. 
  1. Sem que o especial indique objetivamente quais os pontos omissos, não passa o especial 
em torno do art. 535 do Código de Processo Civil. 
  2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de arrendamento mercantil. 
  3. Recurso especial não conhecido. 
ACÓRDÃO 
  Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer 
do recurso especial. Os Srs. Ministros NANCY ANDRIGHI e CASTRO FILHO votaram com o Sr. 
Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO e 
HUMBERTO GOMES DE BARROS. 
  Brasília (DF), 5 de maio de 2005 (data do julgamento). 
  Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO – Relator 
RELATÓRIO  
  O Exmo. Sr. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO: Continental Banco S.A. 
Arrendamento Mercantil interpõe recurso especial, com fundamento na alínea “a” do 
permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
  “Alienação fiduciária. 
  Ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, requerendo antecipação de tutela. 
  Reconvenção pedindo devolução do veículo apreendido, ante parcelas já pagas, com 
pagamento das devidas através de depósito judicial ou devolução das já pagas, corrigidas, 
indenizados danos morais. 
  CODECON – art. 6º, VI, VII e VIII. 
  No total de trinta e seis parcelas, embora pagas de forma impontual, faltando o pagamento 
de duas apenas. Depósito judicial autorizado e devolução do veículo antes apreendido. 
  Decisão de improcedência da ação rescisória e procedência parcial da reconvenção. 
  Não consubstanciada a ocorrência do alegado dano moral. 
  Reforma da sentença para declarar a procedência parcial da reconvenção, com sucumbência 
na forma do art. 21, do CPC. 
  Desprovimento do 1º apelo e provimento parcial do 2º” (f. 157). 
  Opostos embargos de declaração (f. 162 a 168), foram rejeitados (f.171 a 173). 
  Sustenta a recorrente violação do artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista 
que, apesar de opostos embargos declaratórios, o Tribunal de origem permaneceu omisso 
quanto a questões sobre as quais deveria se pronunciar. 
  Alega contrariedade aos artigos 122 e 166 do Código Civil e 5º, inciso XXXVI, da Constituição 
Federal, sob o argumento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação 
jurídica vertida nos autos, uma vez que se trata de leasing financeiro, em que as 
contraprestações correspondem ao custo do bem arrendado e ao lucro sobre os recursos 
investidos pela arrendadora, havendo um valor residual a ajustar. Além disso, afirma que o 
contrato de leasing objeto dos autos não é contrato de adesão.  
  Acrescenta que: 
  “Neste momento é que desponta a curiosa (ou inexistente) ambigüidade de relações de 
consumo. Por esse raciocínio o recorrido estabelece duas relações de consumo simultâneas e 
bifurcadas: a primeira: onde o recorrido ‘consome o bem’ e, ao mesmo tempo; segunda onde 
o recorrido ‘consome crédito’. Uma cerebrina construção destas encontra restrições nos 
próprios cânones do Direito do Consumidor que identifica na relação de consumo um 
fornecedor e não dois ‘fornecedores’, como se pretende vislumbrar, como hipótese. Eis, então 
contundente fundamento para não se admitir ao contrato de leasing financeiro dentre as 
modalidades encampadas pela proteção do Código de Defesa do Consumidor. 



  Excluem-se, também, da classificação como relação de consumo, que possa ser abarcada pelo 
Código de Defesa do Consumidor, o consumo intermediário, efetuado por empresa de bens ou 
de serviços, incorporado ao seu próprio processo produtivo ou incorporado ao seu próprio 
processo produtivo e não utilizado em consumo final” (f. 182/183). 
  Contra-arrazoado (f. 188 a 201), o recurso especial (f. 175 a 184) foi admitido (f. 203). 
  É o relatório. 
EMENTA 
  Ação de rescisão de contrato de arrendamento mercantil. Art. 535 do Código de Processo 
Civil. Código de Defesa do Consumidor. Precedentes da Corte. 
  1. Sem que o especial indique objetivamente quais os pontos omissos, não passa o especial 
em torno do art. 535 do Código de Processo Civil. 
  2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de arrendamento mercantil. 
  3. Recurso especial não conhecido. 
VOTO 
  O Exmo. Sr. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO: A empresa recorrente ajuizou ação 
ordinária de rescisão contratual alegando que tem como atividade adquirir bens para 
arrendamento, segundo especificações da arrendatária; que a ré recebeu o veículo arrendado 
em perfeitas condições de funcionamento e sem defeitos, obrigando-se a pagar 36 prestações 
mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 7/1/99; que a ré não cumpriu com o contrato 
deixando de pagar as parcelas a partir da que venceu em 7/11/01. 
  A sentença julgou improcedente o pedido de rescisão e também a reconvenção. Para a Juíza, 
“encontra-se suficientemente comprovado que a parte ré-reconvinte concretizou o 
pagamento devido exceto com relação a duas parcelas de um universo de trinta e seis 
parcelas” (f. 88). De igual modo, afirmou não existir dano moral, “haja vista que a 
consumidora-ré deu causa a todo imbróglio, com os pagamentos efetuados a destempo. E 
mais, não foram cabalmente comprovados os danos materiais, logo não é devida qualquer 
indenização” (f. 89). 
  O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo da empresa e proveu o da 
ré, em parte, para declarar parcialmente procedente a reconvenção. 
  A alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, neste caso, não há como 
prosperar. Assim é pela simples razão de que o recorrente não apontou no especial quais os 
pontos que estariam omissos. 
  No tocante aos artigos 122 e 166 do Código Civil, as razões da recorrente não desfazem a 
fundamentação do julgado. Veja-se que está em direção oposta à jurisprudência desta Corte a 
afirmação de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos da espécie 
(AgRG nos EDcl no AG nº 569.275/SP, de minha relatoria, DJ de 6/12/04; REsp nº 437.660/SP, 
Relator o Ministro SÁLVIO FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 5/5/03; REsp nº 364.964/MG, de minha 
relatoria, DJ de 9/9/02; REsp nº 431.031/RS, Relator o Ministro PÁDUA RIBEIRO, DJ de 
24/3/03). Outrossim, os tipos de contratos de arrendamento mercantil e sua relação com 
contratos de adesão com vistas ao Código de Defesa do Consumidor e à questão da variação 
cambial não estão abrangidos na disciplina dos dispositivos apontados. Tenha-se presente que 
o especial está todo ele voltado para o questionamento em torno da aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor, o que, como visto, não tem o alcance pretendido pela recorrente 
diante da jurisprudência desta Corte. 
  Não conheço do especial. 
 


